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Επιτελικι φνοψθ 
 

Θ παροφςα εργαςία αποτελεί μία βιβλιογραφικι διερεφνθςθ των 

κυριότερων Μεκόδων Μζτρθςθσ Απόδοςθσ των επιχειριςεων. Ζγινε 

μια προςπάκεια να ςυγκεντρωκοφν οι ςθμαντικότερεσ μζκοδοι, να 

αναλυκοφν και τελικά να ςυγκρικοφν για τθν επιλογι τθσ μζχρι τϊρα 

καταλλθλότερθσ μεκόδου.  

Θ αρκρογραφία πάνω ςτθ Μζτρθςθ τθσ Απόδοςθσ των 

Επιχειριςεων, είναι πλοφςια και ςυνεχϊσ αυξανόμενθ. Αυτό οφείλεται 

ςτθν ανάγκθ των επιχειριςεων να πρωταγωνιςτιςουν ςε ζνα ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενο και πλιρωσ ανταγωνιςτικό επιχειρθςιακό περιβάλλον, 

με μεγάλεσ αλλαγζσ να διαδραματίηονται ςτουσ κοινωνικο-τεχνικοφσ 

παράγοντεσ αλλά και ςτα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ των 

επιχειριςεων. Ενδεικτικά αναφζρουμε: τθν  παγκοςμιοποίθςθ των 

αγορϊν, τθν απελευκζρωςθ των αγορϊν, τθν  «Οικονομία των 

Υπθρεςιϊν», τισ ταχφτατεσ εξελίξεισ ςτθν πλθροφορικι και τισ 

επικοινωνίεσ, τθν αφξθςθ τθσ επιρροισ και τθσ εςτίαςθσ ςτισ ανάγκεσ 

των πελατϊν από πλευράσ επιχείρθςθσ, τθν διαφοροποίθςθ των 

αναγκϊν και τθν αφξθςθ των προςδοκιϊν εξυπθρζτθςθσ  των πελατϊν 

κλπ. Πλα αυτά ςυνκζτουν ζνα νζο κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, 

θκικό και πολιτικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ 

και των επιχειριςεων γενικότερα.  

Κυριότεροι ερευνθτζσ που αςχολικθκαν με το κζμα τθσ 

Μζτρθςθσ τθσ Απόδοςθσ των επιχειριςεων είναι οι: Kaplan R., Norton 

D., Neeley A., Gregory M., Platts k., Eccles R., με τισ εργαςίεσ  “The 

balance Scorecard – Translating Strategy into Action” Kaplan and Norton 

, “Performance Measurement – Why, What and How” του Neeley και 

“The performance Prism perspective” των Neeley και Adams , να είναι  

οι κυριότερεσ και με τον μεγαλφτερο αρικμό αναφορϊν(citations) ςε 

αυτζσ μζχρι ςιμερα. 

Θ μζκοδοσ που ξεχωρίηει τόςο ςε πλικοσ βιβλιογραφίασ όςο και 

ςε πλικοσ αναφορϊν είναι θ Balance Scorecard, καλφπτοντασ τα ¾ όλθσ 
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τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ, με το υπόλοιπο ¼ να μοιράηεται ςτισ 

υπόλοιπεσ μεκόδουσ. Δεν είναι τυχαίο επομζνωσ θ μεγάλθ χριςθ τθσ 

μεκόδου αυτισ από παγκόςμιεσ επιχειριςεισ που κατατάςςονται ςτο 

τοπ 10 των επιχειρθματικϊν περιοδικϊν Fortune και Business Week. Το 

γεγονόσ αυτό ζρχεται να επικυρϊςει και θ ςυγκεκριμζνθ εργαςία 

κατατάςςοντασ τθν μζκοδο Balance Scorecard ωσ πλθρζςτερθ - πιο 

ολοκλθρωμζνθ ζναντι των υπολοίπων μεκόδων.  

Θ παροφςα εργαςία απαρτίηεται από εννζα κεφάλαια.  

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται θ ζννοια τθσ αποδοτικότθτασ, θ 

ανάγκθ μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ που ζχει ανακφψει ςτο ςφγχρονο 

περιβάλλον των επιχειριςεων και ζνα ςφνολο δεικτϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία μζτρθςισ τθσ. 

Στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφεται θ ζννοια τθσ μζτρθςθσ τθ 

απόδοςθσ, δίνεται μία περιλθπτικι περιγραφι των μεκόδων που 

υπάρχουν ςτθν βιβλιογραφία και των ςυνκθκϊν που πρζπει να 

ικανοποιοφνται για τθ ςωςτι εφαρμογι των μεκόδων μζτρθςθσ 

αποδοτικότθτασ. 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται: θ μζκοδοσ Balance Scorecard, οι  

μζκοδοι προςδιοριςμοφ των  δεικτϊν - κλειδιά απόδοςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ (SWOT, QFD, PVA), θ μζκοδοσ τθσ  Αναλυτικισ Λεράρχθςθσ 

για τθν επιλογι των βαςικϊν δεικτϊν-κλειδιά απόδοςθσ και τον 

κακοριςμό των ςτατιςτικϊν τουσ βαρϊν, οι προχποκζςεισ  για τον 

επιτυχι προςδιοριςμό και επιλογι των δεικτϊν κλειδιά ςτον πινάκα 

ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκεςίασ, θ προςαρμογι του πινάκα ιςορροπθμζνθσ 

ςτοχοκεςίασ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ και ο 

διαχρονικόσ διαχωριςμόσ αίτιου  και αποτελζςματοσ. 

Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται περιγραφι του Κοινοφ πλαιςίου 

Αξιολόγθςθσ 

Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται περιγραφι τθσ μεκόδου Διοίκθςθσ 

Ολικισ Ροιότθτασ, αναφζρονται οι κφριεσ αρχζσ εφαρμογισ τθσ 

μεκόδου, οι ςτόχοι ενόσ ςυςτιματοσ αυτισ τθσ μεκόδου, οι κρίςιμοι 
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παράγοντεσ επιτυχισ εφαρμογισ τθσ και εργαλεία και μεκοδολογίεσ 

που χρθςιμοποιοφνται για τθν εφαρμογι τθσ. 

Στο 6ο Κεφάλαιο περιγράφεται το Μοντζλο επιχειρθματικισ 

Αριςτείασ (EFQM), τα επίπεδά του και τα κετικά αποτελζςματα από τθν 

εφαρμογι τθσ μεκόδου ςτθν επιχείρθςθ. 

Στο 7ο Κεφάλαιο περιγράφεται θ μζκοδοσ τθσ Συγκριτικισ 

Αξιολόγθςθσ, οι ςτόχοι τα οφζλθ και οι παγίδεσ που κρφβει θ εφαρμογι 

τθσ, οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ μεκόδου, θ διαδικαςία 

εφαρμογισ κακϊσ και μία ςειρά εργαλείων απαραίτθτα για τθν 

εφαρμογι τθσ.   

Στο 8ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτισ μεκοδολογίεσ SEM, ISO, 

ςτο Ρλαίςιο των 7-S, ςτο Performance Prism και ςτο Activity based 

Business Modeling for Government. Αναλφονται τα κφρια ςθμεία τθσ 

κάκε μεκοδολογίασ τα κφρια ςθμεία εφαρμογισ τθσ κάκε μίασ μεκόδου 

και τα πλεονεκτιματα εφαρμογισ τουσ ςε μία επιχείρθςθ. 

Στο 9ο Κεφάλαιο γίνεται μία προςπάκεια να ςυγκρικοφν οι 

κυριότερεσ μζκοδοι μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ, υιοκετείται ζνα ςφνολο 

10 κριτθρίων, γίνεται μία ςφνοψθ των αποτελεςμάτων τθσ ςφγκριςθσ  

και προτείνεται από τθν εργαςία ζνα  πλαίςιο μεκοδολογίασ.    
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Κεφάλαιο 1. Αποδοτικότθτα 
1.1 Ειςαγωγι 
 

Ο οργανωςιακόσ ζλεγχοσ είναι μία διαδικαςία, μζςω τθσ οποίασ θ 

επιχείρθςθ-οργανιςμόσ «επιβεβαιϊνει» ότι ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ 

τθσ και οι ενζργειζσ τθσ κα τθσ επιτρζψουν να επιτφχει τουσ ςκοποφσ-

ςτόχουσ που ζχει κζςει.  

Κφριο ςτοιχείο του οργανωςιακοφ ελζγχου είναι θ μζτρθςθ και θ 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ που απαντάει ςε τζςςερα 

για αυτιν βαςικά ερωτιματα: 

Α) Τι ςυμβαίνει ςτθν επιχείρθςθ ; 

Β) Γιατί ςυμβαίνει ; 

Γ) Κα ςυνεχίςει να γίνεται ; 

Δ) Τι μπορεί να κάνει για αυτό θ επιχείρθςθ ; 

Θ ερϊτθςθ «τι ςυμβαίνει ςτθν επιχείρθςθ» απαντάται από τθ 

διενζργεια  μιασ μζτρθςθσ απόδοςθσ για τθν επιχείρθςθ, από τθν οποία 

(από τθν μζτρθςθ) απορρζουν πολλά περιςςότερα ςτοιχεία για τθ  

διοίκθςθ όςον αφορά τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ. Αν αυτι θ πορεία 

είναι κετικι, ςυνάδει δθλαδι με τθν ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ και 

τουσ ςτόχουσ τθσ, τότε θ διοίκθςθ ςυνεχίηει τθν λειτουργία τθσ όπωσ και 

πριν. Αν όμωσ το αποτζλεςμα από τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςισ τθσ 

επιχείρθςθσ εμφανίηει προβλιματα, τότε θ διοίκθςθ κα πρζπει να κάνει 

τισ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ι να αναδιαρκρϊςει το μάνατημεντ τθσ για 

να πετφχει τθ ςωςτι λειτουργία και απόδοςθ, με ςτόχο το καλφτερο 

οικονομικό αποτζλεςμα. 
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 1.2 Οριςμόσ Αποδοτικότθτασ 
 

Θ απόδοςθ αναφζρεται ςτθν αποτελεςματικότθτα και 

αποδοτικότθτα τθσ δράςθσ μιασ επιχείρθςθσ (Mill & Jones). 

 
1.3 Η ανάγκθ μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ 
Θ ανάγκθ μζτρθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ αναφζρεται ςτο ςφνολο 

τθσ βιβλιογραφίασ, και χωρίηεται ςε 7 κφριεσ κατθγορίεσ.  

-Ρρογραμματιςμόσ, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ: ο  Euske τονίηει ότι θ 

διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ είναι απαραίτθτθ για ςωςτό και 

αποδοτικό προγραμματιςμό ςτθν επιχείρθςθ κακϊσ και για τον 

αποτελεςματικό ζλεγχο και αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ του. Επίςθσ ορίηει 

τθν «αξιολόγθςθ» ωσ θ «ανάλυςθ των μετριςεων τθσ αποδοτικότθτασ 

για τθ λιψθ αποφάςεων». 

-Διαχείριςθ Αλλαγισ: Οι Maisel και Sieger τονίηουν ότι οι δείκτεσ 

που μετροφνται κα πρζπει να υποςτθρίηουν κάκε απόφαςθ τθσ 

διοίκθςθσ, όπωσ επίςθσ και να ενςωματϊνουν ςτοιχεία από τθ Διοίκθςθ 

Ολικισ Ροιότθτασ(ΔΟΡ). Επιπλζον οι Olian & Rynes υποςτθρίηουν ότι 

επιχειριςεισ που ζχουν υιοκετιςει τθ ΔΟΡ, μετροφν περιςςότερουσ 

δείκτεσ (και λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ) από ότι επιχειριςεισ που δεν 

τθν ζχουν υιοκετιςει, κζτοντασ κφριο ςτόχο τον υπολογιςμό των 

δεικτϊν με τθ ςυμμετοχι δεδομζνων από όλα τα επίπεδα (κάκετθ 

ενςωμάτωςθ)αλλά και από όλεσ τισ λειτουργίεσ (οριηόντια 

ενςωμάτωςθ). 

-Επικοινωνία: Οι Daniels & Rosen υποςτθρίηουν ότι θ μζτρθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ είναι απαραίτθτθ για να μειϊςει τισ εντάςεισ ςτθν 

επιχείρθςθ, να αυξιςει τθν δθμιουργικι επίλυςι τουσ, να αυξιςει τθν 

επιρροι από πάνω προσ τα κάτω (μεταξφ ιεραρχικϊν επίπεδων), για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του προςωπικοφ, για να δίνει feedback 

ςτθ διοίκθςθ και να ενδυναμϊνει το προςωπικό. Στο ίδιο μικοσ 

κφματοσ και ο Juran κεωρεί ότι για τθν πλιρθ πλθροφόρθςθ των μελϊν 
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τθσ επιχείρθςθσ και τθν ςωςτι επικοινωνία τουσ είναι απαραίτθτθ θ 

φπαρξθ και αρικμϊν(δεικτϊν), πειςτικότερων των απλϊν κειμζνων. 

-Μζτρθςθ και βελτίωςθ εργαςιϊν: Οι Sink & Tuttle τονίηουν τθ 

ςθμαςία τθσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ ςτθ βελτίωςθ των εργαςιϊν και 

λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον ο Mc Nair ςυμπλθρϊνει ότι «εάν 

θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ δεν είναι ςυνεχισ και εάν τα αποτελζςματα 

τθσ δεν οδθγοφν ςε βελτίωςθ τθσ επιχείρθςθσ, τότε ο ςθμαντικόσ κρίκοσ 

μεταξφ μζτρθςθσ και βελτίωςθσ παφει να υπάρχει μαηί με τα κετικά 

αποτελζςματα που αυτόσ ζχει ςτθν επιχείρθςθ».                 

-Τοποκζτθςθ και χριςθ επιχειρθςιακϊν πόρων: Θ μζτρθςθ τθσ 

απόδοςθσ βοθκά μία επιχείρθςθ να κατανείμει τουσ πόρουσ με τον 

καλφτερο-αποδοτικότερο τρόπο, ενϊ παράλλθλα αποτελεί και το 

ζναυςμα για ορκότερθ κατανομι αυτϊν (Thor,1991) 

-Μζτρθςθ και παροχι κινιτρων: Θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ 

επθρεάηει τθν παροχι κινιτρων ςτο προςωπικό μιασ επιχείρθςθσ. 

Γενικά θ ςυνολικι απόδοςθ ανεβαίνει όταν τίκενται ατομικοί ςτόχοι, 

και μεγιςτοποιείτε όταν οι ςτόχοι αυτοί εκλαμβάνονται ωσ  πρόκλθςθ 

και είναι εφικτοί (Locke et al,1981,  White & Flores, 1987). Πμωσ θ 

επιτυχισ επιρροι τθσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ ςτθν οργανωςιακι 

ςυμπεριφορά ενόσ οργανιςμοφ, εξαρτάται από το οργανωςιακό 

περιεχόμενο τθσ μζτρθςθσ, τθ χριςθ των μετριςεων, το βακμό 

ςυνζπειασ των μετριςεων και τθν αντίδραςθ του προςωπικοφ ςτθν 

παροχι κινιτρων (Euske et al,1993).             

-Μακροχρόνιοσ ςχεδιαςμόσ: Συχνά οι μάνατηερσ κριτικάρονται 

για τον βραχυχρόνιο ςχεδιαςμό τουσ και τθ λιψθ αποφάςεων με 

βραχυχρόνιο αποτζλεςμα (Merchant & Bruns, 1986). Θ μζτρθςθ τθσ 

απόδοςθσ και ο ςχεδιαςμόσ βάςθ των αποτελεςμάτων τθσ μπορεί να 

βοθκιςει το μακροχρόνιο ςχεδιαςμό από πλευράσ των μάνατηερ 

(Schuler et al, 1991 , Goold & Quinn, 1990).   
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1.4  Χρθματοοικονομικοί & Μθ χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ 
  

Στο επιχειρθςιακό περιβάλλον οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ 

παραμζνουν το κφριο εργαλείο διοίκθςθσ, ενιςχυόμενοι και από τθν 

«μανία» τθσ αγοράσ να εκλαμβάνει τθν κερδοφορία ωσ αποκλειςτικό 

δείκτθ μζτρθςθσ επιχειρθςιακισ απόδοςθσ. Θ διοίκθςθ  παίρνει μζτρα 

που εςτιάηουν ςε βραχυπρόκεςμο χρόνο επίτευξθσ ςτόχων παρά ςε 

μακροχρόνιο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, να  μειϊνει ζτςι τα πικανά 

ζςοδα από μεγάλα προγράμματα ζρευνασ και ανάπτυξθσ και  

αυξάνοντασ τθν ςυχνότθτα ζκδοςθσ εςωτερικϊν οικονομικϊν 

απολογιςμϊν, τθν επικζντρωςθ του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ςτθν 

επίτευξθ ςτόχων. Ζτςι θ επιχείρθςθ εςτιαηόμενθ ςε ετιςια κόςτθ, 

προχπολογιςμοφσ, ςτακερά και μεταβλθτά κόςτθ «χάνει» όλεσ τισ 

επιπλζον μεταβλθτζσ (μθ οικονομικζσ) απόδοςθσ τθσ με ςυνολικι 

εικόνα μία χαμθλι αποδοτικότθτα. 

Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ ορίηονται ςτθ βιβλιογραφία ωσ οι 

«παραδοςιακοί» δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ και περιλαμβάνουν  

δείκτεσ που ςχετίηονται: με τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ, με τα ζςοδα τθσ 

επιχείρθςθσ, με το μικτό κζρδοσ και γενικά με τισ χρθματοοικονομικζσ 

ροζσ τθσ επιχείρθςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά ζχουμε τουσ μθ 

χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ, που ορίηονται ωσ οι δείκτεσ που 

αντανακλοφν τθν απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν αγορά όπωσ: ο δείκτθσ 

μεριδίου αγοράσ τθσ επιχείρθςθσ, ο δείκτθσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ, ο 

δείκτθσ ικανοποίθςθσ καταναλωτϊν κλπ.  

Στθ βιβλιογραφία γίνεται μεγάλθ κριτικι για τθν χριςθ μόνο 

χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν ςτθ διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ.  

Θ κριτικι αυτι μπορεί να ςυνοψιςτεί ςτα εξισ ςθμεία: 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ οδθγοφν ςε «τμθματικι» 

βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ(Fry and Cox, 1989; 

Goldratt and Cox, 1993) 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ εςτιάηουν ςτο «παρελκόν» τθσ 

επιχείρθςθσ (McNair et al., 1990) 
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 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ δεν παρζχουν αρκετι 

«πλθροφορία» για τθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ και τον ςχεδιαςμό 

προγραμμάτων βελτίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ (Banker et al., 1989; 

Manoochehri, 1999) 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ υςτεροφν εξ οριςμοφ χρονικά 

μιασ και αναφζρονται ςε διαδικαςίεσ που ζχουν ιδθ γίνει 

(McNair et al., 1990; Eccles and Pyburn, 1992; Clinton and Hsu, 

1997) 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ αντανακλοφν το αποτζλεςμα των 

ενεργειϊν τθσ διοίκθςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

χωρίσ να δίνουν πλθροφορία για το «τι ζφταιξε» (Eccles and 

Pyburn, 1992; Hazell and Morrow, 1992) 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ δεν μποροφν να ενςωματϊςουν 

και να μετριςουν όλουσ τουσ κριτικοφσ παράγοντεσ επιτυχίασ 

μιασ επιχείρθςθσ (Eccles, 1991) 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ δεν περιλαμβάνουν τισ 

επιδράςεισ που δζχεται θ απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ από το 

εξωτερικό περιβάλλον τθσ (Kaplan and Norton, 1992; Lemak et 

al., 1996) 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ δεν περικλείουν πλθροφορία για 

παράγοντεσ όπωσ : καινοτομικζσ υπθρεςίεσ, ποιότθτα προϊόντοσ, 

ανάπτυξθ-εκπαίδευςθ προςωπικοφ κλπ., παράγοντεσ οι οποίοι 

ςυμβάλουν κατά πολφ ςτθν αφξθςθ του μεριδίου τθσ αγοράσ και 

των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ (Birchard, 1995) και 

 Οι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ ςτεροφνται ζναντι των μθ 

χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν, τθν ικανότθτα να βοθκιςουν με 

πλθροφορία τθν επιχείρθςθ να επιτφχει τθν επιχειρθματικι 

Αριςτεία (Wisner and Fawcett, 1991). 

        

 

 



19 

 

1.5 Οι Μθ Χρθματοοικονομικοί δείκτεσ 
  

Ππωσ αναφζρκθκε και νωρίτερα οι μθ χρθματοοικονομικοί 

δείκτεσ ορίηονται ωσ οι δείκτεσ που αντανακλοφν τθν απόδοςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτθν αγορά. Γενικά οι μθ χρθματοοικονομικοί δείκτεσ 

ςχετίηονται με : 

 τθν καταςκευι και παραγωγικι διαδικαςία του προϊόντοσ 

 τισ πωλιςεισ και το μάρκετινγκ 

 το ανκρϊπινο δυναμικό 

 τθν ζρευνα και ανάπτυξθ 

Είτε μιλάμε για μία εταιρία παραγωγισ προϊόντων είτε παροχισ 

υπθρεςιϊν, για να επιτευχκεί αποτελεςματικό μάνατημεντ κα πρζπει θ 

εταιρία να είναι ςε κζςθ να επιβεβαιϊςει : 

 ότι το προϊόν ολοκλθρϊνεται ομαλά και χωρίσ επιβραδφνςεισ 

κατά μικοσ του παραγωγικοφ κφκλου του 

 θ παροχι after sales service γίνεται ςτο μικρότερο χρονικό 

διάςτθμα και ορκά 

 ότι οι προμθκευτζσ τθροφν τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ ςτο 

ζπακρο 

 τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ βελτιϊνονται 

ςυνεχϊσ 

 ο χρόνοσ παραγγελιολθψίασ και παράδοςθσ ςτον πελάτθ είναι 

ο ελάχιςτοσ δυνατόσ      

 ότι θ αντιλαμβανόμενθ ικανοποίθςθ του πελάτθ από το 

προϊόν είναι υψθλι 

 ότι οι «ζξοδοι» (παραιτιςεισ) του εργατικοφ δυναμικοφ είναι 

μικρζσ ζωσ ελάχιςτεσ, και μθ οφειλόμενεσ ςε κακι διαχείριςθ 

του 

 ότι τα κόςτθ ζρευνασ και ανάπτυξθσ δεν κλιμακϊνονται  

 Και ότι το λογιςτικό και οικονομικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ 

αντιλαμβάνεται τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ 

και τισ απαιτιςεισ τθσ. 
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Ραρατθρϊντασ όλουσ και κάκε ζναν  από τουσ παραπάνω 

παράγοντεσ ξεχωριςτά, βλζπουμε τθν υψθλι ςυςχζτιςθ που 

παρουςιάηουν μεταξφ τουσ και τθν άμεςθ ςχζςθ που ζχουν 

απεικονίηοντασ τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ. Κάκε 

παράγοντασ από τουσ παραπάνω κα πρζπει να αξιολογείται ξεχωριςτά 

και κανζνασ δεν πρζπει να υποτιμάται ι να υπερτιμάται μιασ και το 

ςφνολο τουσ οδθγεί ςτθν ςυνολικι απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

2.4.1 Κατθγορίεσ μθ χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν 

2.4.1.1 Ραραγωγικοί δείκτεσ 

Το μζγεκοσ, θ διαφορετικότθτα και θ πολυπλοκότθτα τθσ 

παραγωγισ κάνει τθ παραγωγικι διαδικαςία πλοφςια ςε μθ 

χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ. Ρλθκϊρα αυτϊν των δεικτϊν 

καλφπτουν το ςφνολο των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ.  

Ζτςι μποροφμε να διακρίνουμε δείκτεσ ςχετιηόμενουσ με τθν 

ακριβι φφςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ όπωσ είναι:       

 Θ αποτελεςματικότθτα γραμμισ παραγωγισ  

 Θ προςαρμοςτικότθτα προγράμματοσ παραγωγισ ςε αλλαγζσ 

προγράμματοσ μάρκετινγκ 

 Θ αξιοπιςτία τθσ γραμμισ παραγωγισ 

 Οι μικροί νεκροί χρόνοι και χρόνοι επιςκευισ γραμμισ 

παραγωγισ 

 Θ ελαχιςτοποίθςθ «προβλθματικϊν» προϊόντων 

 Θ ικανότθτα παραγωγισ ποςοτιτων εκτόσ προγράμματοσ 

μάρκετινγκ 

 Ο κφκλοσ ηωισ προϊόντοσ 
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Δείκτεσ ςχετιηόμενουσ με τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ παραγωγισ 

όπωσ : 

 Θ μζτρθςθ χριςθσ πρϊτων υλϊν (αποτελεςματικι 

διαχείριςθ) 

 Ο ζλεγχοσ τμθμάτων και υποτμθμάτων προϊόντων για 

αςτοχίεσ 

 Ο ζλεγχοσ λόγων πρόκλθςθσ αςτοχίασ υλικϊν και προϊόντων 

 Θ ςφγκριςθ προβλεπόμενων με πραγματικοφσ failure rates 

 Τα εςωτερικά παράπονα και προτάςεισ για το πρόγραμμα 

ποιότθτασ  

 Οι δείκτεσ ποιότθτασ προϊόντοσ/ υπθρεςίασ 

 Οι δείκτεσ αξιοπιςτίασ προϊόντοσ / υπθρεςίασ 

 

Δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν εταιρία και τουσ προμθκευτζσ 

όπωσ: 

 Το Επίπεδο αποκεμάτων και χρόνοι παράδοςθσ πρϊτων 

υλϊν 

 Οι JIT μετριςεισ ελζγχου αποκεμάτων 

 Οι Χρόνοι ανανζωςθσ αποκικθσ  ζτοιμων προϊόντων 

 Ο Δείκτθσ απαιτιςεων προσ παραδοτζα από προμθκευτζσ  

 Ο Δείκτθσ «προβλθματικϊν» πρϊτων υλϊν από προμθκευτζσ 

Δείκτεσ ςχετιηόμενουσ με τθν παράδοςθ των προϊόντων / 

υπθρεςιϊν όπωσ: 

 Θ παράδοςθ ςε ςχζςθ με θμερομθνία παραγγελίασ από τουσ 

πελάτεσ 

 Ο μζςοσ χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ παράδοςθσ ςε πελάτθ 

 Ο μζςοσ χρόνοσ μεταξφ γνωριμίασ και απαίτθςθσ 

παραγγελίασ από τον πελάτθ 
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2.4.1.2  Δείκτεσ πωλιςεων και μάρκετινγκ 

Οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τισ πωλιςεισ και το μάρκετινγκ τθσ 

επιχείρθςθσ αναφζρονται παρακάτω και είναι: 

 Ο δείκτθσ ικανοποίθςθσ καταναλωτι  

 Θ τιμι προϊόντοσ ςε ςχζςθ με ανταγωνιςτζσ 

 Θ παρακολοφκθςθ πωλιςεων 

 Οι πωλιςεισ ανά πελάτθ 

 Θ ανάλυςθ πωλιςεων με βάςθ χαρακτθριςτικά γραμμισ 

παραγωγισ 

 Θ ανάλυςθ πωλιςεων ανά γεωγραφικι περιοχι 

 Θ ανάλυςθ πωλιςεων ανά πελάτθ 

 Θ ανάλυςθ πωλιςεων ανά πωλθτι 

 Θ ανάλυςθ πωλιςεων ζναντι ανταγωνιςτϊν 

 Θ ανάλυςθ μεριδίου αγοράσ ανά ανταγωνιςτι 

 Θ ςφγκριςθ προϊκθςθσ νζων προϊόντων ςε ςχζςθ με 

ανταγωνιςτζσ 

 Θ ανάλυςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν 

 Θ ανάλυςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν ςε ςχζςθ με 

ανταγωνιςτζσ 

 

 

2.4.1.3  Ανκρϊπινο δυναμικό 

Οι δείκτεσ που ςχετίηονται με το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 

επιχείρθςθσ αφοροφν: 

 Τθν αποτελεςματικότθτα του διοικθτικοφ ελζγχου 

 Τισ ανάγκεσ ςε προςωπικό ςε ςχζςθ με το υπάρχον 

προςωπικό τθσ εταιρίασ 

 Τθν αναλογία ειδικευμζνου με ανειδίκευτο προςωπικό 

 Τον αρικμό διευκυντϊν ανά τμιμα ι υπαλλιλων  

 Το μόνιμο ςε ςχζςθ με εποχιακό προςωπικό 

 Το βακμό χρθςιμοποίθςθσ προςωπικοφ 
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 Το βακμό ικανοποίθςθσ προςωπικοφ 

 Τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ προςωπικοφ 

 Τον δείκτθ προςζλκυςθσ υποψθφίων υπαλλιλων 

 Τον δείκτθ παραιτιςεων (turnover) 

 Τον δείκτθ ςυνεργαςίασ μεταξφ ςτελεχϊν 

 Τον δείκτθ ςυνεργαςίασ μεταξφ του προςωπικοφ    

 

2.4.1.4 Δείκτεσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ 

Οι δείκτεσ που ςχετίηονται με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ νζων 

προϊόντων / υπθρεςιϊν είναι: 

 Θ βελτίωςθ προϊόντοσ ςε ςχζςθ με τθν απαίτθςθ τθσ αγοράσ 

 Θ αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων Ε&Α ςε ςχζςθ με κόςτοσ 

 Θ αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων Ε&Α ςε ςχζςθ με 

ανταγωνιςτζσ 

 Θ αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων Ε&Α ςε ςχζςθ με μετατροπι 

τουσ ςε αξία-περιουςία για τθν επιχείρθςθ 

 Θ προτεραιότθτα Ε&Α ςε ςχζςθ με άλλα πρότηεκτ 

 Ο δείκτθσ μετατροπισ πρωτοτφπων ςε προϊόντα 
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Κεφάλαιο 2.Η μζκοδοσ Μζτρθςθσ Αποδοτικότθτασ 
 

H μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ενόσ οργανιςμοφ κεωρικθκε από 

τον Sink D. ωσ « μία πολφπλοκθ, δφςκολθ, ςθμαντικι και ςυχνά 

λάνκαςμζνα χρθςιμοποιοφμενθ διαδικαςία».  

Οι χρθματοοικονομικζσ μετριςεισ ιταν το κυρίαρχο ςτοιχείο των 

ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ μζχρι το 

πρόςφατο παρελκόν.  Οι  αρικμοδείκτεσ  ρευςτότθτασ, κυκλοφοριακισ 

ταχφτθτασ, δανειακισ επιβάρυνςθσ και αποδοτικότθτασ  ιταν τα κφρια 

μζςα μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ.  Πμωσ  οι   χρθματοοικονομικζσ 

μετριςεισ  απεικονίηουν τα αποτελζςματα  των ενεργειϊν τθσ διοίκθςθσ 

που ζγιναν ςτο παρελκόν και δίνουν  τθν τελικι εικόνα τθσ απόδοςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ χωρίσ να υπειςζρχονται ςτουσ παράγοντεσ που τθ 

δθμιοφργθςαν . Θ αποκλειςτικι  χριςθ των χρθματοοικονομικϊν  

μετριςεων ενζχει τον κίνδυνο να κυςιαςτεί θ μακροχρόνια ανάπτυξθ 

τθσ εταιρίασ για τθν επίτευξθ  βραχυπρόκεςμων οικονομικϊν ςτόχων . 

Το μάνατημεντ των επιχειριςεων  προκειμζνου να αντιμετωπίςει 

αυτζσ τισ ελλείψεισ των χρθματοοικονομικϊν μετριςεων  ειςιγαγε νζεσ 

ςυμπλθρωματικζσ  μετριςεισ οι οποίεσ  αφοροφςαν ςτθ λειτουργικι 

επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ . Αυτά τα νζα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ που 

δθμιουργικθκαν ιταν περιςςότερο απλζσ λίςτεσ με  μετριςεισ  και όχι 

ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα με ςυνδεδεμζνουσ μεταξφ τουσ  δείκτεσ 

απόδοςθσ Πμωσ  θ επιλογι διαφόρων αςφνδετων μεταξφ τουσ 

μετριςεων δεν ιταν θ λφςθ για τθν ορκι απεικόνιςθ τθσ απόδοςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ *Smith 1998]. 

Θ απάντθςθ ςτο πρόβλθμα  τθσ ορκισ απεικόνιςθσ τθσ απόδοςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ, δόκθκε από τουσ Kaplan και  Norton(1997)  ςτισ αρχζσ 

τθσ δεκαετίασ του 90 με τθν παρουςίαςθ μιασ νζασ προςζγγιςθσ ςτα 

ςυςτιματα αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των Επιχειριςεων, τθν οποία 

ονόμαςαν Ρίνακα Λςορροπθμζνθσ Στοχοκεςίασ  (Βalanced Scorecard - 

BSC).   H  προςζγγιςι τουσ αποτελεί μια  ςωςτά «ςτακμιςμζνθ» ομάδα  

από βαςικοφσ δείκτεσ απόδοςθσ οι οποίοι  αξιολογοφν τθν επίδοςθ ςε 
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επιμζρουσ τομείσ  οι οποίοι είναι κρίςιμοι για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ 

τθσ επιχείρθςθσ(Kaplan and Norton 1997). 

 

 2.1 Οριςμόσ 
Ρολλοί οριςμοί ζχουν δοκεί κατά καιροφσ για τθν «μζτρθςθ τθσ 

απόδοςθσ». Σφμφωνα με τουσ επιχείρθςθσ (Zairi M, Churchman C.W ) 

αυτό αφορά ςτθ διαδικαςία ςυςτθματικισ απόδοςθσ τιμϊν ςε 

υπολειτουργίεσ τθσ, ι ςτθ διαδικαςία ποςοτικοποίθςθσ τθσ 

επιχειρθςιακισ δράςθσ, όπου θ μζτρθςθ είναι θ διαδικαςία τθσ 

ποςοτικοποίθςθσ και τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ δράςθσ με τθν απόδοςθ. 

Ωσ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ ορίςτθκε επίςθσ, από τουσ “Mills J. , 

Platts K., Gregory M. and Richards H.”θ διαδικαςία τθσ ποςοτικοποίθςθσ 

τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δράςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Επιπλζον ο Churchman() τονίηει ότι «το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ κα πρζπει να είναι «πλθροφορίεσ» που κα βοθκοφν τθν 

επιχείρθςθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και καταςτάςεων».    

Ουςιαςτικά θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ αποτελεί τθ διαδικαςία 

εκτίμθςθσ τθσ προόδου, που ζχει κάνει θ επιχείρθςθ, ωσ προσ τθν 

επίτευξθ των προκακοριςμζνων ςτόχων τθσ, περιζχοντασ ςυγχρόνωσ 

πλθροφορίεσ και για: 

 τθν αποτελεςματικότθτα με τθν οποία οι επιχειρθςιακοί πόροι 

μετατρζπονται ςε προςφερόμενα  προϊόντα και υπθρεςίεσ    

 τθν αντιλαμβανόμενθ ποιότθτα των προϊόντων και υπθρεςιϊν 

από τουσ καταναλωτζσ 

 τθν αποτελεςματικότθτα των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, και 

τθν ςυνειςφορά τθσ κάκε μίασ από αυτζσ, ςτουσ ςτόχουσ-

ςκοποφσ και δράςεισ τθσ επιχείρθςθσ. 
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 2.2 Κφριοι μζκοδοι μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ 
 

Α. BSC 

Θ Balance Scorecard είναι ζνα ςφγχρονο μεκοδολογικό πλαίςιο 

και εργαλείο διοίκθςθσ και βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ. Ειςάγει μία νζα 

προςζγγιςθ και προςφζρει ζνα ςυςτθματικό τρόπο προςδιοριςμοφ, 

εντοπιςμοφ και διατφπωςθσ των παραγόντων εκείνων, θ επίτευξθ των 

οποίων διαςφαλίηει τθν επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ που τθ χρθςιμοποιεί.  

Επίςθσ θ μεκοδολογία BSC: 

 Αποτελεί ζνα πλαίςιο ςτρατθγικισ διαχείριςθσ και μζτρθςθσ τθσ 

απόδοςθσ 

 Στθρίηεται ςτθ φιλοςοφία και αντίλθψθ ότι κανζνασ 

ςυγκεκριμζνοσ παράγοντασ ι κατθγορία παραγόντων δεν είναι 

από μόνοσ του αντιπροςωπευτικόσ τθσ απόδοςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ 

 Θ BSC προςπακεί να δθμιουργιςει μία ιςορροπία μεταξφ 

των διαφόρων παραγόντων που αφοροφν ςτθν απόδοςθ μιασ 

επιχείρθςθσ.    

Β. Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ CAF 

 Το κοινό πλαίςιο αξιολόγθςθσ ζχει ςχεδιαςκεί για να 

χρθςιμοποιείται και να αξιοποιείται από όλα τα τμιματα μιασ 

επιχείρθςθσ και ιδιαίτερα για ςθμεία εξυπθρζτθςθσ και πρόςβαςθσ του 

δθμοςίου τομζα. Θ εξειδίκευςθ του αυτι το κάνει κατάλλθλο για ζνα 

ευρφ ςφνολο περιπτϊςεων όπωσ: μζροσ ενόσ προγράμματοσ 

μεταρρφκμιςθσ, ςτοχοποιθμζνεσ παρεμβάςεισ και βελτιϊςεισ δθμόςιων 

υπθρεςιϊν ι μιασ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ τουσ.   

Οι κφριοι ςκοποί του ΚΡΑ, που ζχουν τεκεί είναι : 

Να εκφράςει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των οργανιςμϊν του 

δθμόςιου τομζα  
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Να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ του 

δθμόςιου τομζα 

Να αποτελζςει τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ διαφορετικϊν 

μεκόδων που μπορεί να χρθςιμοποιοφνται. 

 

Το ΚΡΑ βαςίηεται και επθρεάηεται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ποιότθτασ (EFQM), και ςυνιςτά ζνα πλαίςιο ςτο οποίο εντάςςονται 

αρχζσ, πορίςματα, κανονιςτικζσ προτάςεισ και τεχνικζσ διοίκθςθσ που 

προζρχονται και εφαρμόηονται από τθ διοικθτικι πρακτικι. Συνολικά 

όμωσ αποτελεί τθ ςυνκετικι κεϊρθςθ του τρόπου λειτουργίασ των 

δθμοςίων οργανιςμϊν προσ τισ ανάγκεσ των πολιτϊν-πελατϊν τουσ.  

 

Γ. Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ TQM 

Θ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ (ΔΟΡ) βαςίηεται ςτισ κεωρίεσ των 

Deming, Juran & Feigenbaum από το 1980. Είναι ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ 

που ζχει ωσ κφρια κατεφκυνςθ τουσ ανκρϊπουσ και που ζχει ωσ ςκοπό 

τθν βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν με ςυνεχϊσ χαμθλότερο 

κόςτοσ. Είναι μία ςυςτθματικι προςζγγιςθ άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθ 

ςτρατθγικι τθσ επιχείρθςθσ και που εφαρμόηεται ςτθν πράξθ οριηόντια 

ςε όλα τα οργανωτικά τμιματα αλλά και κάκετα αφοφ εμπλζκει 

προμθκευτζσ και αγοραςτζσ, υπερτονίηοντασ παράλλθλα το ρόλο τθσ 

οργανωςιακισ μάκθςθσ και οργανωςιακισ προςαρμογισ ςτθ ςυνεχι 

αλλαγι ωσ προχπόκεςθ και εργαλείο για τθν επιτυχία. 

Μζςω τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ, οι οργανιςμοί και οι 

επιχειριςεισ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων διοικθτικϊν 

εργαλείων-ςυςτθμάτων και εςωτερικϊν διαδικαςιϊν με ςκοπό τθν 

παροχι ολοκλθρωμζνων και βελτιωμζνων υπθρεςιϊν με ιςόρροπθ 

ικανοποίθςθ των πελατϊν, των εργαηομζνων, των μετόχων, κακϊσ και 

του κοινωνικοφ ςυνόλου γενικότερα.  
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Δ. Μοντζλο επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM 

Θ επιχειρθματικι αριςτεία ςυνδζεται ςτενά με τθ ςυνεχι 

προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ μια επιχείρθςθσ μζςω τθσ 

διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ. Ειδικότερα ωσ Επιχειρθματικι Αριςτεία 

(ΕΑ) ορίηεται το μοντζλο λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ με ςτόχο τθν 

ταυτόχρονθ ικανοποίθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ. Στο πλαίςιο ενόσ τζτοιου μοντζλου, θ δομι τθσ επιχείρθςθσ 

διακρίνεται ςτουσ επιχειρθςιακοφσ-ςυςτθματικοφσ παράγοντεσ, δθλαδι 

τουσ παράγοντεσ που χαρακτθρίηουν ζναν οργανιςμό ωσ ςφςτθμα και 

αποτελοφν τα μζςα για τθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν του ςτόχων 

και ςτα αποτελζςματα που θ επιχείρθςθ επιτυγχάνει. 

Το EFQM είναι το πιο διαδεδομζνο επιχειρθςιακό πλαίςιο ςτθν 

Ευρϊπθ και βαςίηεται ςτθν ζννοια τθσ αυτοαξιολόγθςθσ των 

επιχειριςεων, με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια και φιλοςοφία. Είναι ζνα 

πλαίςιο μθ τυποποιθμζνο και αναγνωρίηει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι 

ςτθν ποιότθτα, τθν διατθρθςιμότθτα και τθν επιχειρθματικι αριςτεία.     

 

 

 

Ε. Συγκριτικι Αξιολόγθςθ Benchmarking 

Θ Συγκριτικι Αξιολόγθςθ (ΣΑ) είναι μία μεκοδολογία που εξετάηει 

πόςο καλά αποδίδει μία επιχείρθςθ, ζνα ςφςτθμα πλθροφορικισ, ο 

εξοπλιςμόσ, θ επιχειρθματικι μονάδα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ μονάδεσ, 

ςυςτιματα, εξοπλιςμοφσ κα. Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ αποτελεί ζνα 

δυναμικό εργαλείο βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ, το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί τόςο για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ, όςο και για τθν 

ενςωμάτωςθ διευρυμζνων διοικθτικϊν μεταρρυκμίςεων ςε μία 

επιχείρθςθ. Είναι ουςιαςτικά μία ςυνεχισ και ςυςτθματικι διαδικαςία 

μάκθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ θ πλθροφόρθςθ, θ γνϊςθ και θ 
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εμπειρία από βζλτιςτεσ πρακτικζσ μοιράηονται μεταξφ διαφόρων 

φορζων και επιχειριςεων. 

Επιτρζπει ςτθν επιχείρθςθ τθ ςφγκριςθ μιασ ι και περιςςοτζρων 

επιχειρθςιακϊν ςτρατθγικϊν, λειτουργιϊν, διαδικαςιϊν ι πρακτικϊν με 

αντίςτοιχεσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται από επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςε παρόμοιουσ κλάδουσ και τθν υιοκζτθςθ αυτϊν 

για τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ. 

Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ δεν αποτελεί ςτάςιμθ διαδικαςία 

βελτίωςθσ τθσ απόδοςθσ, αλλά μια ςυνεχι διαδικαςία εξεφρεςθσ 

βζλτιςτων πρακτικϊν για τθ βελτίωςθ του τρόπου λειτουργίασ και τθσ 

απόδοςθσ μιασ επιχείρθςθσ.             

ΣΤ.  Άλλεσ Μεκοδολογίεσ 

Ρζρα από τισ παραπάνω αναφερκείςεσ μεκοδολογίεσ υπάρχουν 

και άλλεσ τισ οποίεσ αναφζρουμε παρακάτω και κα περιγραφοφν ςτο 

Κεφάλαιο ΧΧ 

 Strategic Enterprise Management SEM  

 Six Sigma Performance Measurement Framework 

 The Performance Prism 

 The Activity based Business Modeling for Government 

 Ρρότυπα ISO 

 Ρλαίςιο των Επτά S (The seven S framework) 

 Process Excelence 

 Lean Thinking 

 EVA 

 Best Value Accounting 
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2.3  Αναγκαίεσ ςυνκικεσ που πρζπει να ικανοποιοφνται για 
ςωςτι μζτρθςθ αποδοτικότθτασ 

 

Οι επιχειριςεισ πρζπει να αναπτφςςουν και να αξιοποιοφν 

αποτελεςματικά τα ςυςτιματα μζτρθςθσ και διοίκθςθσ τθσ απόδοςθσ, 

ϊςτε να μποροφν να επιτυγχάνουν υψθλι απόδοςθ λειτουργιϊν και 

τελικά υψθλι κερδοφορία. Για τθ ςωςτι μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ και τθ 

χριςθ των αποτελεςμάτων τθσ,  ωσ εργαλείο διοίκθςθσ  είναι αναγκαία 

θ ικανοποίθςθ ενόσ αρικμοφ ςυνκθκϊν, που κα παρζχουν ζνα πλαίςιο 

ορκότθτασ και ςυγκριςιμότθτασ των αποτελεςμάτων.  

Ομαδοποιϊντασ επιμζρουσ ςυνκικεσ καταλιγουμε ςε ζνα 

ςφνολο δζκα κατθγοριϊν (Atkison et al,1997 , Caudle S, 1997 , Dumond 

E., 1994 ): 

 Εννοιολογικό πλαίςιο 

Το εννοιολογικό πλαίςιο είναι αναγκαίο για κάκε ςφςτθμα 

μζτρθςθσ απόδοςθσ και διοίκθςισ τθσ. Θ επιχείρθςθ πρζπει να διακζτει 

ζνα πλαίςιο μζτρθςθσ απόδοςθσ, ξεκάκαρο, ςυνεκτικό και κατανοθτό 

από όλα τα επίπεδα τθσ επιχείρθςθσ το οποίο ςυγχρόνωσ κα 

υποςτθρίηει τουσ ςκοποφσ τθσ και τθν ςυγκζντρωςθ των 

αποτελεςμάτων. Το ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ κα πρζπει να 

είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ διοίκθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ και να υποςτθρίηει άμεςα τθν επίτευξθ των ςτόχων που 

κζτει αυτι. 

 

 Θγεςία 

Θ θγεςία είναι κρίςιμοσ παράγοντασ ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 

αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ μζτρθςθσ και διοίκθςθσ τθσ απόδοςθσ. Θ 

ςυνεχισ και εμφανισ ςυμμετοχι των ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν, 

των διευκυντϊν των τμθμάτων και των μελϊν του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για  επιτυχι ςυςτιματα 

μζτρθςθσ και διοίκθςθσ απόδοςθσ. Το ςφνολο των ςτελεχϊν πρζπει να 
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εμπλζκεται ενεργά τόςο ςτο ςχεδιαςμό όςο και ςτθν υλοποίθςθ των 

επιχειρθματικϊν ςυςτθμάτων. Θ δζςμευςθ του ςυνόλου τθσ θγεςίασ 

ςτθν ανάπτυξθ και χριςθ των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ απόδοςθσ, 

αποτελεί μία από τισ κριςιμότερεσ ςυνκικεσ για τθν επιτυχία των 

ςυςτθμάτων μζτρθςθσ απόδοςθσ. 

 Επικοινωνία 

Θ αποτελεςματικι εςωτερικι (τυπικι και άτυπθ) και εξωτερικι 

επικοινωνία αποτελεί βαςικι ςυνκικθ για επιτυχι μζτρθςθ τθσ 

απόδοςθσ. Θ αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ εργαηόμενουσ, τουσ 

ιδιοκτιτεσ, τουσ πελάτεσ και τουσ μετόχουσ αποτελεί κρίςιμθ ςυνκικθ 

για τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ των αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων 

μζτρθςθσ και διοίκθςθσ τθσ απόδοςθσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι 

«πελάτεσ» (εςωτερικοί και εξωτερικοί) τθσ επιχείρθςθσ είναι αυτοί οι 

οποίοι κα κρίνουν πόςο καλά επιτζυχκθκαν οι ςτόχοι, οι ςκοποί και οι 

επιδιϊξεισ τθσ επιχείρθςθσ (εξωτερικοί πελάτεσ), κακϊσ επίςθσ είναι 

και αυτοί που κα πρζπει να κατανοιςουν  με ςαφι τρόπο, πϊσ ορίηεται 

θ επιτυχία και ποιοσ είναι ο ακριβισ ρόλοσ τουσ ςτθν επίτευξθ τθσ 

επιτυχίασ αυτισ(εςωτερικοί πελάτεσ).  

Συνεπϊσ τα άτομα εςωτερικά και εξωτερικά τθσ επιχείρθςθσ, κα 

πρζπει να είναι μζροσ τθσ ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ των 

πλθροφοριϊν των ςυςτθμάτων μζτρθςθσ απόδοςθσ ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ καλφτερθ δυνατι διοίκθςθ απόδοςθσ κακϊσ και 

ζλεγχοσ και βελτίωςθ του εκάςτοτε ςυςτιματοσ. 

 Ευκφνθ 

Θ ευκφνθ για τα αποτελζςματα πρζπει να προςδιοριςτεί 

ξεκάκαρα και να κατανοθκεί πλιρωσ. Οι επιχειριςεισ είναι ςε κζςθ να 

προςδιορίηουν ξεκάκαρα τι απαιτείται για τον κακοριςμό τθσ επιτυχίασ 

και να εξαςφαλίηουν ότι το ςφνολο του οργανιςμοφ, από τα ανϊτερα 

μζχρι τα κατϊτερα ιεραρχικά επίπεδα, γνωρίηουν και ςυμφωνοφν 

πλιρωσ με το ποιό είναι το μερίδιο ευκφνθσ τουσ όςον αφορά τθν 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. Θ ευκφνθ αποτελεί κρίςιμθ 
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ςυνκικθ για τθν ομαλι και επιτυχι εφαρμογι όχι μόνο του ςυςτιματοσ 

μζτρθςθσ απόδοςθσ αλλά και για το ςφνολο λειτουργιϊν τθσ 

επιχείρθςθσ.       

 Υποςτιριξθ ςτθ λιψθ αποφάςεων 

 Τα ςυςτιματα μζτρθςθσ απόδοςθσ πρζπει να παρζχουν όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςτουσ υπεφκυνουσ για τθ λιψθ αποφάςεων 

και όχι απλά ςυλλεγμζνα δεδομζνα. Οι δείκτεσ απόδοςθσ πρζπει να 

ςχετίηονται με τοφσ ςτρατθγικοφσ, επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και να 

παρζχουν ζγκαιρθ, ςυνοπτικι και ςαφι πλθροφόρθςθ για χριςθ από 

τουσ υπεφκυνουσ λιψθσ αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα του 

οργανιςμοφ, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν τθν πρόοδο που 

ζγινε όςον αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν. Οι δείκτεσ κα πρζπει 

επίςθσ να παράγουν πλθροφορία : 

 Για τθν αποδοτικι μετατροπι των επιχειρθςιακϊν πόρων 

ςε προϊόντα – υπθρεςίεσ 

 Για το πόςο καλά ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα με τον 

ςκοπό που ζχει κζςει θ επιχείρθςθ ςτα πλαίςια ενόσ 

προγράμματοσ βελτίωςισ τθσ απόδοςισ τθσ 

 Για τθν αποδοτικότθτα των επιχειρθςιακϊν ενεργειϊν- 

δραςτθριοτιτων τθσ ςτουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ 

βελτίωςθσ, κακϊσ και τθσ ςυνειςφοράσ τθσ κακεμίασ 

ξεχωριςτά ςτο αποτζλεςμα. 

 Ρετυχθμζνα ςυςτιματα μζτρθςθσ απόδοςθσ είναι αυτά που 

βοθκοφν τθν επιχείρθςθ να κατανοιςει τι λειτουργεί ςωςτά και τι όχι, 

ποιεσ λειτουργίεσ δθλαδι αυξάνουν τθν αποδοτικότθτά τθσ, ποιεσ 

πρζπει να διορκϊςει – βελτιϊςει και ποιεσ πρζπει να ςταματιςει.  

 

 Ρρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ απόδοςθσ  

 Ενϊ οι «ευαίςκθτεσ ανταγωνιςτικζσ» πλθροφορίεσ τθσ 

επιχείρθςθσ ςχετικά με τα οικονομικά και το μερίδιο τθσ αγοράσ πρζπει 

να προςτατεφονται, οι πλθροφορίεσ του ςυςτιματοσ μζτρθςθσ 

απόδοςθσ πρζπει να διαμοιράηονται ευρζωσ μεταξφ των εργαηομζνων, 
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των πελατϊν, των μετόχων, των πωλθτϊν και των προμθκευτϊν μιασ 

επιχείρθςθσ.  

 

 Σφνδεςθ απόδοςθσ με αξιολόγθςθ προςωπικοφ 

 H μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ πρζπει να ςυνδεκεί με αποηθμιϊςεισ, 

ανταμοιβζσ και αναγνϊριςθ. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςυνδζουν τισ 

αξιολογιςεισ και τισ ανταμοιβζσ τθσ απόδοςθσ, με ςυγκεκριμζνουσ 

δείκτεσ «επιτυχίασ», δθλαδι ςυςχετίηουν άμεςα οικονομικά και μθ 

κίνθτρα, με τθν απόδοςθ. Μία τζτοια ςφνδεςθ κάνει ςαφζσ ςτο 

εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ τι είναι ςθμαντικό κ τι δεν είναι. 

 

 Στρατθγικι Υλοποίθςθσ 

 Το όραμα, οι αξίεσ και οι αρχζσ μιασ επιχείρθςθσ, πρζπει να 

προωκοφνται εμφανϊσ από τθν ανϊτατθ διοίκθςθ. Το γεγονόσ αυτό 

είναι απαραίτθτο, μιασ και θ επιχείρθςθ κα πρζπει να αλλάξει τόςο ςε 

επίπεδο κουλτοφρασ, όςο και ςε επίπεδο δομισ, ϊςτε θ εφαρμογι μίασ 

μεκόδου μζτρθςθσ απόδοςθσ να είναι επιτυχισ. Κατά ςυνζπεια για τν 

κακοδιγθςθ αυτϊν των αλλαγϊν, απαιτείται ςαφισ κατεφκυνςθ από 

τθν ανϊτατθ διοίκθςθ. 

 Θ διοίκθςθ κα πρζπει να δείξει πραγματικι υποςτιριξθ για το νζο 

ςφςτθμα και να δθμιουργιςει κετικι ςυμπεριφορά και ςτάςθ προσ τθν 

επικείμενθ αλλαγι. Θ ςυνζπεια και θ ςτακερότθτα, αποτελοφν τουσ 

παράγοντεσ κλειδιά για τισ ενζργειεσ και τθ ςυμπεριφορά τθσ 

διοίκθςθσ. 

 Επίςθσ οι δείκτεσ απόδοςθσ δεν μποροφν από μόνοι τουσ να 
δθμιουργιςουν υψθλότερα επίπεδα απόδοςθσ και ποιότθτασ. Τα 
αποτελζςματα αυτά επιτυγχάνονται μζςα από αποφάςεισ για τθν 
ανακατανομι και τον προςδιοριςμό των πόρων, τθ βελτίωςθ των 
μεκόδων εργαςίασ και τθν αλλαγι των προτεραιοτιτων και 
κακθκόντων. Ωςτόςο επειδι θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ μπορεί να 
παρζχει μερικά από τα απαιτοφμενα δεδομζνα για τθν αναδιάταξθ και 
αναδιοίκθςθ των πόρων, κα πρζπει αυτά να λθφκοφν υπόψθ ςτθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςτθν επιχείρθςθ.  
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 Επίτευξθ Μακροχρόνιων ςτόχων 
 Θ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ κα πρζπει να επθρεάηει τθν επίτευξθ 
μακροχρόνιων ςτόχων. Μία από τισ παγίδεσ τθσ μζτρθςθσ απόδοςθσ, 
είναι θ δθμιουργία κινιτρων τα οποία μπορεί να ζχουν ωσ αποτζλεςμα 
τθν υπερβολικι ζμφαςθ ςε βραχυπρόκεςμθ βάςθ. Αυτό ςθμαίνει ότι 
υπάρχει πικανότθτα να ζχουμε μία υποεπζνδυςθ ςτθν καινοτομία και 
ςτισ βελτιϊςεισ τθσ ποιότθτασ και ταυτόχρονα μείωςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ αν τα άτομα τισ επιχείρθςθσ δϊςουν ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ςτθν επίτευξθ βραχυπρόκεςμων βελτιϊςεων ςτθν απόδοςθ. 
 Για το λόγο αυτό θ διοίκθςθ κα πρζπει να είναι πολφ προςεκτικι , 
ϊςτε οι δείκτεσ απόδοςθσ, οι οποίεσ αναμζνεται να βελτιϊςουν τθ 
ςυμπεριφορά, να μθν μεταχειρίηονται αςυνείδθτα και να μθν 
διαςτρεβλϊνονται.  

 
 

 Δθμιουργία Αξίασ 
 Θ μζτρθςθ  απόδοςθσ πρζπει να βαςίηεται ςτθν Αξία. Θ μζτρθςθσ 
απόδοςθσ, πρζπει να βοθκάει τθν επιχείρθςθ να επικεντρϊνεται ςε 
εκείνουσ τουσ παράγοντεσ, οι οποίοι δθμιουργοφν αξία για τουσ 
ενδιαφερόμενουσ (stakeholders) τθσ επιχείρθςθσ. Ωςτόςο είναι εξίςου 
ςθμαντικό να αναγνωριςτοφν οι παράγοντεσ, οι οποίοι κα προςδϊςουν 
αξία ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ διάρκεια του χρόνου 
και ταυτόχρονα κα επικεντρϊςουν τθν προςοχι τθσ διοίκθςθσ ςε 
αυτοφσ. Θ επικζντρωςθ ςτθν αξία ςθμαίνει ότι μια επιχείρθςθ 
κακοδθγείται από ζνα ςαφζσ ςτρατθγικό ςχζδιο με μετριςιμα 
αποτελζςματα, για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τθσ. 
 
 Συνοψίηοντασ, για να υλοποιιςει μια επιχείρθςθ ι ζνασ 
οργανιςμόσ επιτυχϊσ τθ μζτρθςθ απόδοςθσ κα πρζπει: 
 Να αναλάβει μια δζςμευςθ να μετριςει τθν απόδοςθ και να 

ξεκινιςει τθν όλθ διαδικαςία 
 Να προςεγγίςει τθ μζτρθςθ απόδοςθσ ςαν μία ςυνεχόμενθ, 

επαναλθπτικι διαδικαςία θ εφαρμογι τθσ οποίασ οδθγεί ςε 
ςυνεχι ανάπτυξθ, αλλαγι και βελτίωςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Να προςαρμόςει τθν όλθ διαδικαςία ςτα μζτρα τθσ ίδιασ 
επιχείρθςθσ, επιλζγοντασ δείκτεσ που κα ανταποκρίνονται ςτθν 
κουλτοφρα, ςτο όραμα, ςτθν αποςτολι, ςτο επίπεδο τθσ 
οργάνωςθσ, ςτισ διοικθτικζσ δομζσ, ςτουσ ςτόχουσ και ςτισ 
επιδιϊξεισ τθσ επιχείρθςθσ. 
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Κεφάλαιο 3. Balance Scorecard (BSC) 
 
3.1 Ειςαγωγι 
 

Το BSC αντικατοπτρίηει τθν αλλαγι που ζχει ςυντελεςτεί ςτθ 

φφςθ τθσ τεχνολογίασ και των ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων των 

επιχειριςεων τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Στθ  βιομθχανικι εποχι,  οι 

εταιρίεσ εξαςφάλιηαν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα από τισ επενδφςεισ 

τουσ και από τθν διοίκθςθ των μετριςιμων  μεγεκϊν τουσ όπωσ τα 

αποκζματα , ο εξοπλιςμόσ. Σε μια οικονομία που κυριαρχοφςαν τα 

μετριςιμα μεγζκθ οι χρθματοοικονομικζσ μετριςεισ ιταν οι πιο 

ακριβείσ για να αποτυπϊςουν τθν απόδοςθ των επενδφςεων τθσ 

επιχείρθςθσ. Ρροσ το τζλοσ όμωσ του 20ου αιϊνα τα άυλα περιουςιακά 

ςτοιχεία (intangible assets)  ζγιναν  βαςικι πθγι  των ανταγωνιςτικϊν 

πλεονεκτθμάτων μιασ επιχείρθςθσ. Αυτό  το γεγονόσ  είχε ςαν 

αποτζλεςμα τθν αλλαγι τθσ ςτρατθγικισ των επιχειριςεων από τθν 

διαχείριςθ μετριςιμων πόρων ςτθν δθμιουργία και διαχείριςθ άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων. 

Θ βαςικι αρχι του BSC είναι  ότι εξετάηει τθν επιχείρθςθ υπό το 

πρίςμα τεςςάρων βαςικϊν πτυχϊν. Αυτζσ είναι : θ χρθματοοικονομικι , 

θ πελατειακι, θ εςωτερικι και θ πτυχι ανάπτυξθσ και μάκθςθσ *Kaplan 

and Norton 1992+. Οι παραπάνω τζςςερισ πτυχζσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ 

μεταξφ τουσ. Αντίκετα ςυνδζονται με άμεςουσ ι ζμμεςουσ τρόπουσ και 

τελικά όλεσ μαηί οδθγοφν ςτθν δθμιουργία του οικονομικοφ 

αποτελζςματοσ τθσ επιχείρθςθσ, τθ χρθματοοικονομικι πτυχι τθσ. Οι 

αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ δθμιουργοφν πολφπλοκεσ αλυςίδεσ αιτίου – 

αποτελζςματοσ, των οποίων ο προςδιοριςμόσ είναι εξαιρετικά 

ςθμαντικόσ, για τθν ορκι οργάνωςθ του BSC.  

Το ΒSC είναι ζνα γενικό  πλαίςιο, που ςυνκζτουν οι  τζςςερισ 

πτυχζσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, αλλά  ςτθν υλοποίθςθ του είναι 

τόςο μοναδικό όςο και θ επιχείρθςθ που το εφαρμόηει. Κι αυτό γιατί 

κάκε επιχειρθματικι μονάδα ζχει το δικό τθσ όραμα,  αποςτολι και 

ςτρατθγικι, τα δικά τθσ μοναδικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα και 
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διαχειρίηεται τουσ υλικοφσ και άυλουσ πόρουσ τθσ με το δικό τθσ 

μοναδικό τρόπο *Epstein and Manzoni  1997+.   Ρρζπει λοιπόν να 

υπάρχει μια ςαφισ ςφνδεςθ του BSC  με τθν ςτρατθγικι τθσ 

επιχείρθςθσ. Το  BSC είναι  ο πίνακασ  που προκφπτει ωσ το γινόμενο 

των επιλεγζντων  ςυγκεκριμζνων δεικτϊν – κλειδιά (Key Performance 

Indicators -  ΚΛ) τθσ απόδοςθσ κάκε πτυχισ  με  τα αντίςτοιχα 

ςτατιςτικά βάρθ τθσ. Είναι προφανζσ  ότι θ επιτυχία  ςτθ 

χρθςιμοποίθςθ  του  BSC  εξαρτάται  τόςο από τθν  κατάλλθλθ επιλογι 

των  δεικτϊν απόδοςθσ  για τθν κάκε μια πτυχι, όςο και από τον  ορκό 

κακοριςμό του ςυντελεςτι  με τον οποίο ο κάκε δείκτθσ ςυμμετζχει ςτο 

ςυνολικό BSC. 

 
3.1   Γενικά χόλια και Οριςμόσ του  BSC 
 

Θ βαςικι αρχι του BSC είναι ότι εξετάηει τθν επιχείρθςθ υπό το 

πρίςμα τεςςάρων βαςικϊν πτυχϊν τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ. Αυτζσ είναι 

:  α.  Θ χρθματοοικονομικι πτυχι, β. Θ  πελατειακι πτυχι θ οποία 

βλζπει τθν επιχείρθςθ από τθν ςκοπιά των πελατϊν τθσ. γ. Θ εςωτερικι 

πτυχι, θ οποία επικεντρϊνεται ςτθν αποτελεςματικότθτα των 

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν. δ. Θ πτυχι ανάπτυξθσ και μάκθςθσ, θ οποία  

απεικονίηει τθν ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να αναπτφςςεται, να 

προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ και να «μακαίνει». 

 Ππωσ  γίνεται φανερό το BSC  δεν αντικακιςτά τισ 

χρθματοοικονομικζσ μετριςεισ αλλά τισ ςυμπλθρϊνει. με  δείκτεσ 

χριςιμουσ για τθν μελλοντικι επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ.   Επιπλζον το 

BSC ςυνδζει ποςοτικά και μθ μεγζκθ μεταξφ τουσ, ϊςτε αυτά να 

δθμιουργοφν αξία για τθν επιχείρθςθ.  Δεν επιδιϊκει να τουσ δϊςει μια 

τιμι  θ οποία  είναι δφςκολο να είναι ακριβισ, όπωσ κα αναλφςουμε  ςε 

επόμενθ ενότθτα, αλλά  τα απεικονίηει με  διαφορετικοφσ μθ 

ποςοτικοφσ δείκτεσ που  ζχουν τθ δυνατότθτα να  καταγράφουν  τισ 

μεταβολζσ τουσ.   
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3.2 Οι Σζςςερισ Επιμζρουσ Προοπτικζσ Επίδοςθσ που υνκζτουν 
το ΒSC 

 

Α. Θ Χρθματοοικονομικι Ρροοπτικι (FINANCIAL PERSPECTIVE) 

Θ  ειςαγωγι και θ εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ 

ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν αφξθςθ των κερδϊν τθσ και τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ. Οι χρθματοοικονομικοί ςτόχοι μποροφν 

να ςυνοψιςκοφν ςε τρεισ λζξεισ : επιβίωςθ, επιτυχία,  απόδοςθ. Θ 

επιβίωςθ  επιτυγχάνεται με ςωςτι παρακολοφκθςθ των ταμειακϊν 

ροϊν τθσ επιχείρθςθσ, θ επιτυχία από τθν άνοδο των πωλιςεων, και  θ 

απόδοςθ από τθν αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ και του ROE.  Οι 

χρθματοοικονομικζσ μετριςεισ ζχουν δεχκεί ςθμαντικι  κριτικι τα 

τελευταία χρόνια, για  καταςκευαςμζνεσ ανακρίβειεσ, απεικόνιςθ του 

παρελκόντοσ και  αδυναμία  εκτίμθςθσ των  παραγόντων  που 

προςκζτουν αξία ςτθν επιχείρθςθ.  

Ρολλοί κεωροφν ότι θ χρθματοοικονομικι  επίδοςθ  είναι απλϊσ 

το αποτζλεςμα τθσ  ορκισ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και ωσ εκ 

τοφτου αν  εςτιάςουμε το ενδιαφζρον ςτισ λειτουργικζσ μετριςεισ, τα 

κετικά οικονομικά μεγζκθ κα ακολουκιςουν. Αυτοφ του είδουσ θ 

κριτικι είναι ανακριβισ για δφο λόγουσ.  Καταρχιν  θ ςχζςθ μεταξφ  τθσ 

βελτιωμζνθσ  λειτουργικισ απόδοςθσ  και τισ οικονομικισ επιτυχίασ 

είναι αςτακισ και αβζβαιθ.  

Κατά δεφτερον ζνα ςωςτά ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα οικονομικοφ 

ελζγχου ενιςχφει  παρά υπονομεφει ζνα πρόγραμμα διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ, γιατί εξαςφαλίηει τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθν 

υλοποίθςι του.  Τα χρθματοοικονομικά μεγζκθ υπενκυμίηουν ςτθ 

διοίκθςθ ότι θ βελτίωςθ παραγόντων όπωσ θ ποιότθτα, οι χρόνοι 

απόκριςθσ, θ παραγωγικότθτα, οι καινοτομίεσ, ωφελοφν τθν επιχείρθςθ 

μόνο όταν μεταφράηονται ςε  αφξθςθ των πωλιςεων και τθσ αξίασ των 

μετοχϊν,  μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ  και αφξθςθ του ROI 

[Kaplan and Norton 1992, 1996b]. 
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Οι δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ 

προοπτικισ είναι  οι κλαςςικοί  χρθματοοικονομικοί δείκτεσ όπωσ οι 

αρικμοδείκτεσ  ρευςτότθτασ, κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ, δανειακισ 

επιβάρυνςθσ και αποδοτικότθτασ  ROI,  RΟΕ, shareholder value (SV) κλπ. 

 

 Β.  Θ  Ρελατειακι Ρροοπτικι (CUSTOMER PERSPECTIVE) 

Μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων, ςτθν ςθμερινι  ανταγωνιςτικι 

εποχι, εςτιάηει τθν αποςτολι του ςτθν  ικανοποίθςθ των πελατϊν τουσ.  

Για τον λόγο αυτό χρειάηονται μετριςεισ που να απεικονίηουν τα  

βαςικά ςθμεία  που ενδιαφζρουν  τουσ πελάτεσ τουσ. Οι μετριςεισ 

αυτζσ ςυνικωσ είναι οι εξισ :  ο χρόνοσ, θ ποιότθτα,  θ απόδοςθ  και το 

κόςτοσ  *Kaplan and Norton 1992] . 

Θ ζννοια του χρόνου αναφζρεται, είτε ςτο διάςτθμα  που 

απαιτείται για να ειςαχκεί ζνα  νζο προϊόν, το οποίο κα ικανοποιεί τισ 

ανάγκεσ του καταναλωτι,  είτε τον χρόνο που μεςολαβεί από τθν 

παραγγελία ζωσ τθν παράδοςθ του προϊόντοσ, για ιδθ υπάρχοντα 

προϊόντα. 

Θ ζννοια τθσ ποιότθτασ αναφζρεται ςτο ποςοςτό των 

ελαττωματικϊν προϊόντων, κακϊσ και ςτθν ζγκαιρθ και ακριβι  

παράδοςθ του προϊόντοσ. 

Θ απόδοςθ  αναφζρεται ςτο κατά πόςο το  προςφερόμενο 

προϊόν ι  υπθρεςία ςυνειςφζρει ςτθν δθμιουργία αξίασ  για τον 

πελάτθ,  ενϊ θ ζννοια του  κόςτουσ, αναφζρεται  ςτθν τιμι που είναι 

διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει ο πελάτθσ,  για ζναν επιτυχθμζνο 

ςυνδυαςμό όλων των παραπάνω ςτοιχείων.  

Οι επιχειριςεισ  κατά τθν εφαρμογι του ΒSC  πρζπει να κζςουν 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τα τζςςερα  ςθμεία που ενδιαφζρουν τον 

πελάτθ και ςτθ ςυνζχεια να μεταφράςουν τουσ ςτόχουσ αυτοφσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ.. Με τον τρόπο αυτό εξαναγκάηονται να  

εξετάςουν  τα προϊόντα ι  τισ υπθρεςίεσ τουσ από τθν ςκοπιά των 
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πελατϊν, θ οποία κάποιεσ φορζσ μπορεί να είναι διαφορετικι από αυτι 

που πιςτεφει ι προβλζπει θ διοίκθςθ.   

Θ ειςαγωγι λοιπόν τθσ πελατειακισ προοπτικισ ςτο BSC  βοθκά 

ςτθν αποςαφινιςθ των αναγκϊν του πελάτθ και ςτθν όςο το δυνατό 

καλφτερθ ικανοποίθςι τουσ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προοπτικισ  

χρθςιμοποιοφνται  δείκτεσ όπωσ το επίπεδο των υπθρεςιϊν, ο βακμόσ 

ικανοποίθςθσ των πελατϊν,  ο αρικμόσ των παραπόνων κλπ.   

 

Γ.  Θ  Ρροοπτικι  των Εςωτερικϊν Διεργαςιϊν (INTERNAL 

PROCESS     PERSPECTIVE) 

Οι μετριςεισ που βαςίηονται ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ είναι 

ςθμαντικζσ αλλά πρζπει να οδθγιςουν ςε ενζργειεσ  ςτο εςωτερικό τθσ 

επιχείρθςθσ, ϊςτε να ικανοποιθκοφν οι προςδοκίεσ των πελατϊν 

[Germain ,2000+. Συνζπεια αυτϊν των ενεργειϊν είναι να  

ςυγκεκριμενοποιοφνται τα πραγματικά και δυνθτικά ανταγωνιςτικά 

πλεονεκτιματα ,  θ τεχνολογία  που απαιτείται για να υλοποιθκοφν οι 

προςδοκίεσ αυτζσ με τθν ειςαγωγι αντίςτοιχων μετριςεων για τθν 

παρακολοφκθςι τουσ όπωσ π.χ  θ παραγωγικότθτα , ο  χρόνοσ 

παραγωγισ , το κόςτοσ κ.α.  Επειδι  ςυνικωσ θ παραγωγι λαμβάνει 

χϊρα ςε διαφορετικά τμιματα και επίπεδα, είναι απαραίτθτο οι 

ςυνολικζσ μετριςεισ να μποροφν να αναλυκοφν ςτο κάκε τμιμα ϊςτε 

να εντοπίηονται τόςο οι καλζσ  επιδόςεισ όςο και τα προβλιματα. Στον 

τομζα αυτό ανεκτίμθτθ είναι θ ςυμβολι των ςφγχρονων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τα οποία είναι ςε κζςθ να ςυνκζςουν ι 

να αναλφςουν τισ πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ ςτο εςωτερικό τθσ 

επιχείρθςθσ *Silk 1998+.  Αντίκετα, αν το πλθροφορικό ςφςτθμα είναι 

ανεπαρκζσ, μπορεί να αποτελζςει τθν αχίλλειο πτζρνα, του 

εγχειριματοσ τθσ ειςαγωγισ του ΒSC  ςτθν  επιχείρθςθ *Gaiss 1998]. 

Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προοπτικισ  χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ 

όπωσ  ο βακμόσ παραγωγικότθτασ, ο κφκλοσ ηωισ του  προϊόντοσ, το 

ποςοςτό ελαττωματικϊν προϊόντων κ.α. 
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Δ. Θ Ρροοπτικι Καινοτομίασ και Μάκθςθσ (LEARNING AND 

GROWTH PERSPECTIVE)   

Οι προθγοφμενεσ τρείσ προοπτικζσ,  ορίηουν  τισ πιο ςθμαντικζσ 

παραμζτρουσ για τθν  κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ, ςτισ παροφςεσ 

ςυνκικεσ και απαιτιςεισ του περιβάλλοντοσ.  Πμωσ τα δεδομζνα και οι 

ςτόχοι ςυνεχϊσ μεταβάλλονται και πρζπει θ επιχείρθςθ να είναι ςε 

κζςθ  όχι μόνο να αναγνωρίηει και  ανταποκρίνεται ςτισ αλλαγζσ αλλά  

ακόμθ περιςςότερο να τισ προβλζπει  ι να τισ δθμιουργεί. Θ ικανότθτα 

αυτι αποτελεί το κεμζλιο για τθν μελλοντικι τθσ ανάπτυξθ και 

ευθμερία *Kaplan and Norton 1992].  

Οι χρθςιμοποιοφμενοι  δείκτεσ ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ 

προοπτικισ, είναι  το διανοθτικό κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ, οι 

καινοτομίεσ που ειςάγει, θ εκπαίδευςθ  και θ αναβάκμιςθ του 

προςωπικοφ τθσ κ.α. 

 

 

3.3  υςχετιςμοί και Αλλθλεπιδράςεισ των Σεςςάρων Βαςικϊν 
Προοπτικϊν – Ο τρατθγικόσ Χάρτθσ τθσ Επιχείρθςθσ 

 

Οι τζςςερισ προοπτικζσ, που περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα , δεν είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ. Αντίκετα αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ  με   ςχζςεισ αιτίου – αποτελζςματοσ, και τελικά οδθγοφν 

ςτθ χρθματοοικονομικι προοπτικι τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  Ο 

προςδιοριςμόσ των ςυςχετιςμϊν αυτϊν είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ, 

για τθν ορκι οργάνωςθ του BSC.  

Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ των ςχζςεων εξάρτθςθσ μεταξφ των 

τεςςάρων πτυχϊν του ΒSC, για  να γίνει εφικτόσ,  απαιτεί τθν ειςαγωγι  

τθσ ζννοιασ του ςτρατθγικοφ  χάρτθ τθσ επιχείρθςθσ *Kaplan and Norton 

2000, 2001a+. Ο ςτρατθγικόσ χάρτθσ (strategy map) είναι μια ςχθματικι 

διάταξθ που απεικονίηει τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ  

ταξινομθμζνεσ ςτισ τζςςερισ βαςικζσ πτυχζσ του  BSC και τουσ τρόπουσ 
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με τουσ οποίουσ ςυνδυάηονται μεταξφ τουσ ϊςτε να ςυνειςφζρουν ςτο 

τελικό οικονομικό αποτζλεςμα τθσ επιχείρθςθσ. Ο ςτρατθγικόσ χάρτθσ 

απεικονίηει τθν αλυςίδα αιτίου-αποτελζςματοσ κατά τθν οποία 

ςυγκεκριμζνεσ βελτιϊςεισ ςε ζνα τομζα τθσ επιχείρθςθσ,  μποροφν να 

δϊςουν επικυμθτά αποτελζςματα ςε κάποιον άλλο. Για παράδειγμα,  θ 

βελτίωςθ των ικανοτιτων των εργαηομζνων, οδθγεί  ςε καλφτερθ 

ποιότθτα του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ζχει ςαν ςυνζπεια τθ 

φπαρξθ  «αφοςιωμζνων» πελατϊν, με ςυνακόλουκθ αφξθςθ των  

πωλιςεων και των εςόδων. 

Ο ςτρατθγικόσ χάρτθσ  υπό μια πιο ευρεία ζννοια , δείχνει πϊσ 

μια επιχείρθςθ μπορεί να μετατρζψει τουσ πόρουσ τθσ,  

ςυμπεριλαμβανομζνων και  των μθ ποςοτικϊν μεγεκϊν όπωσ το 

διανοθτικό κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ,  τθν  άυλθ αξία τθσ επιχείρθςθσ 

(φιμθ-πελατεία) κ.α. ςε μετριςιμα οικονομικά αποτελζςματα (Kaplan 

and Norton 2001a). 

Ο ςτρατθγικόσ χάρτθσ δθμιουργείται  ξεκινϊντασ  από τον οριςμό  

του ςκοποφ τθσ επιχείρθςθσ και διερευνϊντασ τουσ  τρόπουσ που 

οδθγοφν ςτθν επίτευξι του.  Τα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ πρζπει καταρχιν 

να επαναπροςδιορίςουν τθ διλωςθ αποςτολισ, τον  ςκοπό φπαρξθσ και 

τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ τθσ επιχείρθςθσ . Με βάςθ αυτά αναπτφςςουν το 

ςτρατθγικό όραμα τθσ επιχείρθςθσ -  ι αλλιϊσ το ςθμείο ςτο οποίο  

κζλει να φκάςει θ επιχείρθςθ. Το όραμα αυτό δίνει ζνα πλαίςιο 

προςδιοριςμοφ των γενικϊν ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ.  Το επόμενο βιμα 

είναι να κακοριςκοφν τα λογικά βιματα που κα οδθγιςουν ςτθν 

υλοποίθςι του *Kaplan and Norton 2001b].  
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Διάγραμμα 1. τρατθγικόσ Χάρτθσ του Πίνακα Ιςορροπθμζνθσ τοχοκεςίασ*Kaplan 
and Norton 2001a] 
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Ππωσ  αναφζρκθκε και προθγοφμενα, όλεσ οι ενζργειεσ  τθσ 

επιχείρθςθσ οδθγοφν τελικά ςτθν επίτευξθ των οικονομικϊν τθσ 

αποτελεςμάτων. Άρα θ χρθματοοικονομικι προοπτικι κα πρζπει να 

βρίςκεται ςτθν κορυφι του ςτρατθγικοφ χάρτθ, δεδομζνου ότι 

ξεκινοφμε από το τζλοσ προσ τθν αρχι.   

Υπάρχουν δφο πολιτικζσ  που οδθγοφν ςτθ βελτίωςθ των 

οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ επιχείρθςθσ : 1)θ  αφξθςθ των  

εςόδων  και 2) θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ.  Θ πρϊτθ  

επιτυγχάνεται είτε με αφξθςθ των πωλιςεων, δθμιουργϊντασ νζεσ 

αγορζσ, νζα προϊόντα και  νζουσ πελάτεσ, είτε με επζκταςθ των 

ςχζςεων με τουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ  με τθν  προϊκθςθ  των 

ςταυροειδϊν πωλιςεων. 

Θ παραγωγικότθτα μπορεί να αυξθκεί επίςθσ, με δφο τρόπουσ :  

α) με τθ βελτίωςθ τθσ δομισ κόςτουσ τθσ επιχείρθςθσ,  ελαττϊνοντασ 

τα ζμμεςα και άμεςα ζξοδα, και β) με τθν  αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ  

των διακζςιμων πόρων τθσ επιχείρθςθσ. 

Θ  πολιτικι που αφορά  γενικά τθν βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ αποδίδει καρποφσ πιο γριγορα από τθν πολιτικι 

ανάπτυξθσ. Πμωσ  ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ρόλουσ του 

ςτρατθγικοφ χάρτθ είναι να εντοπίςει τισ δυνατότθτεσ  βελτίωςθσ των 

οικονομικϊν αποτελεςμάτων μζςω τθσ αφξθςθσ των εςόδων και όχι 

μζςω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ. Συνδυάηοντασ τισ δφο 

πολιτικζσ ςτο χάρτθ εξαςφαλίηεται ότι οι μειϊςεισ του κόςτουσ δεν κα 

ςτραγγαλίςουν τισ ευκαιρίεσ τισ επιχείρθςθσ για περαιτζρω ανάπτυξθ 

μζςω των πελατϊν τθσ. 

Ο πυρινασ κάκε επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ είναι θ αξία που 

προςδίδεται ςτο προϊόν τθσ από τον πελάτθ (πελατειακι προοπτικι). Θ 

αξία αυτι ςυγκροτείται από τθν ποιότθτα του προϊόντοσ ι τθσ 

υπθρεςίασ, τθν ανταπόκριςι του ςτισ ανάγκεσ του πελάτθ, και  το κφροσ 

τθσ επιχείρθςθσ που το παράγει.  Θ  αξία αυτι κακορίηει τουσ 

παράγοντεσ που  διαφοροποιοφν το προϊόν από τον ανταγωνιςμό ϊςτε 

να προςελκφςει και να διατθριςει τουσ πελάτεσ τθσ αγοράσ-ςτόχου τθσ 

επιχείρθςθσ. Θ αξία αυτι δθμιουργείται από τρεισ διαφορετικζσ  
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προςεγγίςεισ: α) τθ λειτουργικι υπεροχι (operational excellence  π.χ. 

Dell)  β) τθ ςτενι ςχζςθ με τον πελάτθ (customer intimacy πχ Νοkia ) και 

γ) θ θγεςία ςτο προϊόν (product leadership  π.χ.  Intell- Sony). 

Οι  επιχειριςεισ  επιδιϊκουν να διαπρζψουν ςε μία από αυτζσ  

τισ τρεισ προςεγγίςεισ που δθμιουργοφν αξία για  τον πελάτθ και να 

διατθριςουν ζνα  αποδεκτό επίπεδο ςτισ άλλεσ δφο.  Με τον τρόπο 

αυτό  γνωρίηουν πωσ κα διακζςουν τα κεφάλαιά τουσ  και ςε ποιεσ 

ομάδεσ πελατϊν κα εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ.   Ενδεικτικά οι 

επιχειριςεισ που εςτιάηονται ςτθν  λειτουργικι υπεροχι, υιοκετοφν 

ανταγωνιςτικι τιμολόγθςθ, γριγορθ και ορκι  παράδοςθ και  αποδεκτό 

επίπεδο ποιότθτασ του προϊόντοσ. Στθν περίπτωςθ τθσ  προςζγγιςθσ  

που επιηθτά ςτενι ςχζςθ με τον πελάτθ, το μεγαλφτερο βάροσ δίνεται 

ςτο επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν πριν και μετά τθν πϊλθςθ και  ςτθν 

πλθρότθτα των προςφερόμενων επιλογϊν. Τζλοσ  όταν επιηθτείται θ 

θγεςία  ςτο προϊόν, θ ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυνεχι  τελειοποίθςθ τθσ 

απόδοςθσ και των χαρακτθριςτικϊν του, ϊςτε να υπερζχει πάντα του 

ανταγωνιςμοφ. 

 Θ επιχείρθςθ εφόςον  δθμιουργιςει μια  ςαφι εικόνα για τισ 

χρθματοοικονομικζσ και πελατειακζσ πτυχζσ  τθσ, ςτθ ςυνζχεια μπορεί 

να προςδιορίςει τουσ τρόπουσ ϊςτε  να τισ υλοποιιςει. . Οι τρόποι 

αυτοί είναι το αντικείμενο τθσ εςωτερικισ προοπτικισ του BSC.  

Eνδεικτικά αναφζρουμε ότι  θ  ειςαγωγι καινοτομιϊν  ςυμβάλλει ςτθν 

αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ,   θ  βελτίωςθ  τθσ γραμμισ παραγωγισ,  

και  θ μείωςθ  του κφκλουσ ηωισ των προϊόντων ςυμβάλλει ςτθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ  τθσ, όπωσ επίςθσ και οι επιτυχείσ 

ςυνεργαςίεσ με προμθκευτζσ και κανάλια διανομϊν κ.τ.λ. 

Θ  βάςθ κάκε ςτρατθγικοφ χάρτθ είναι θ προοπτικι τθσ μάκθςθσ 

και ανάπτυξθσ, θ οποία  ορίηει τισ βαςικζσ ικανότθτεσ και τεχνολογίεσ  

που απαιτοφνται για να ςτθρίξουν τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι. 

Ραρόλο που οι διοικιςεισ γενικά αναγνωρίηουν τθν  ςθμαςία τθσ 

προοπτικισ αυτισ, ςυνικωσ υπάρχει δυςκολία ςτον προςδιοριςμό των 

μεκόδων υλοποίθςισ τθσ, διότι αφοροφν κυρίωσ μθ μετριςιμα – άυλα 
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μεγζκθ, όπωσ το διανοθτικό κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ, τθν 

τεχνογνωςία, τθν ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ αλλαγζσ κ.τ.λ. 

3.4   Από  τον τρατθγικό Χάρτθ ςτο  BALANCED SCORECARD 
 

Θ  ςτρατθγικι  αφορά ςτθν μετάβαςθ  μιασ επιχείρθςθσ από τθν 

παροφςα κατάςταςθ ςε μια επικυμθτι αλλά αβζβαιθ κζςθ ςτο μζλλον.  

Επειδι  δεν υπάρχουν δεδομζνα για αυτι τθ μετάβαςθ,  θ υλοποίθςθ 

τθσ κα προκφψει από μια ςειρά υποκζςεων που ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ ϊςτε να οδθγιςουν ςτο επικυμθτό  αποτζλεςμα.   Ο ςτρατθγικόσ 

χάρτθσ προςδιορίηει αυτζσ τισ αλυςίδεσ αιτίου-αποτελζςματοσ ϊςτε να 

είναι ςυγκεκριμζνεσ και μετριςιμεσ. Με τθ βοικεια του ςτρατθγικοφ 

χάρτθ μποροφμε να ςυνκζςουμε αποτελεςματικότερα το  BSC [Kaplan 

and Norton 1996b, 2001α+. 

Θ  φπαρξθ  μιασ ςαφοφσ ςφνδεςθσ του BSC με τθν ςτρατθγικι τθσ 

επιχείρθςθσ γίνεται φανερό, από τθν προθγοφμενθ ανάγνωςθ, ότι είναι 

απαραίτθτθ. Αυτι θ ςφνδεςθ επιτυγχάνεται τόςο με τθν κατάλλθλθ  

επιλογι των δεικτϊν – κλειδιά  τθσ απόδοςθσ, όςο και τθν επιλογι των 

ςτατιςτικϊν βαρϊν με τα οποία οι επιλεγμζνοι  δείκτεσ απόδοςθσ κα 

μετζχουν ςτον πίνακα ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκεςίασ [Schneiderman 2000 

a,b,c] 

Θ επιλογι των δεικτϊν και των αντίςτοιχων ςτατιςτικϊν τουσ 

βαρϊν μπορεί να γίνει είτε εμπειρικά, με βάςθ τθν εμπειρία και τισ 

απόψεισ τθσ διοίκθςθσ, είτε ακαδθμαϊκά με χριςθ ςυγκεκριμζνων 

μεκόδων μακθματικισ ανάλυςθσ και ςτρατθγικισ  διοίκθςθσ. Ο πρϊτοσ 

τρόποσ  εμφανίηει υψθλι υποκειμενικότθτα  και κατά ςυνζπεια υψθλό 

κίνδυνο να αγνοθκοφν ι να υποτιμθκοφν ςθμαντικοί δείκτεσ για τθν 

ορκι απεικόνιςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Ο δεφτεροσ τρόποσ  

οδθγεί  με  μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν δθμιουργία ενόσ BSC   που να  

είναι ςφμφωνοσ με τθ ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ. 
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3.5  Σα Πλεονεκτιματα Εφαρμογισ του BALANCED SCORECARD  
ςτθν Αξιολόγθςθ τθσ Απόδοςθσ τθσ Επιχείρθςθσ  

 

Το ςθμαντικότερο ίςωσ  πλεονζκτθμα του ΒSC  είναι  ότι 

αποφεφγει τθν  υπερπλθροφόρθςθ  περιορίηοντασ τον αρικμό των 

μετριςεων που χρθςιμοποιοφνται.  

Ζνα ςυνθκιςμζνο πρόβλθμα των εταιριϊν και των διοικιςεων 

τουσ είναι  ότι χρθςιμοποιοφν εξαιρετικά μεγάλο αρικμό μετριςεων , 

με αποτζλεςμα αφενόσ να αυξάνεται το κόςτοσ παρακολοφκθςθσ όλων 

αυτϊν των δεικτϊν, αφετζρου να μθν μποροφν  να ξεχωρίςουν οι 

δείκτεσ που είναι πραγματικά κρίςιμοι για τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ 

και να τουσ δοκεί  θ  ανάλογθ  προςοχι. 

 Το BSC ςυνδυάηει  ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ τα οποία  μζχρι τϊρα 

αντιμετωπίηονταν ωσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, όπωσ ο 

προςανατολιςμόσ προσ τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ, θ ομαδικι 

εργαςία, θ μείωςθ του κόςτουσ,  ο μακροχρόνιοσ προγραμματιςμόσ κ.α.   

Ρολλζσ φορζσ θ βελτίωςθ ενόσ τομζα τθσ επιχείρθςθσ, μπορεί να 

ςυνεπάγεται  απϊλειεσ ςε ζναν άλλο. Θ απεικόνιςθ των κετικϊν ι 

αρνθτικϊν ςυςχετιςμϊν βοθκά ςτθν  ορκότερθ λιψθ των αποφάςεων, 

αφοφ δίνει μια ςχετικι πρόβλεψθ για  τισ ςυνζπειζσ τουσ. 

Θ υιοκζτθςθ του  BSC  αναγκάηει τθ διοίκθςθ να εςτιάςει τθν 

προςοχι τουσ ςε μθ κλαςικοφσ δείκτεσ μζτρθςθσ. Μελζτεσ που ζγιναν 

από τουσ Lipe και Salterio (2000, 2002) ζδειξαν ότι ανεξάρτθτα από το 

αν μια επιχείρθςθ χρθςιμοποιοφςε και άλλουσ δείκτεσ απόδοςθσ, 

πζραν των χρθματοοικονομικϊν, οι διοικιςεισ τουσ είχαν τθν τάςθ να 

τουσ αγνοοφν, και να επικεντρϊνουν τθν προςοχι τουσ ςτουσ 

κλαςςικοφσ δείκτεσ που ιταν κοινοί ςε όλα τα τμιματα, ϊςτε να 

μποροφν να κάνουν ευκολότερεσ ςυγκρίςεισ. Θ  εμφάνιςθ  των βαςικϊν  

παραγόντων απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο BSC  αποτρζπει το 

φαινόμενο αυτό. 
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Το ΒSC  εκτόσ από ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ 

απόδοςθσ μιασ επιχείρθςθσ, μπορεί να αποτελζςει τον ακρογωνιαίο 

λίκο  για τθν  υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ.  Με τον 

τρόπο αυτό αντιμετωπίηεται μια ςοβαρι ζλλειψθ των  παραδοςιακϊν  

ςυςτθμάτων διοίκθςθσ, που αφορά ςτθν αδυναμία ςφνδεςθσ τθσ 

μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ με τισ βραχυπρόκεςμεσ 

ενζργειζσ  τθσ.  Ρολλζσ επιχειριςεισ δίνουν ζμφαςθ ςτισ παροφςεσ και 

βραχυπρόκεςμεσ οικονομικζσ μετριςεισ αφινοντασ ζνα χάςμα μεταξφ 

τθσ χάραξθσ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ εφαρμογισ αυτισ ςτθν επιχείρθςθ.   

Το BSC  δίνει  μία  «πανοραμικι» εικόνα τθσ επιχείρθςθσ  

ςυγκεντρϊνοντασ όλεσ τισ ςθμαντικζσ μετριςεισ  ϊςτε το τελικό 

αποτζλεςμα να είναι κετικό για τθν επιχείρθςθ.   Με τθν εφαρμογι του,  

θ ςτρατθγικι και οι ςτόχοι τθσ επιχείρθςθσ γίνονται ευρφτερα γνωςτοί 

ςε όλο το προςωπικό και επιτυγχάνεται καλφτεροσ ςυντονιςμόσ  των 

ενεργειϊν τόςο τθσ διοίκθςθσ όςο και των εργαηομζνων για τθν  

υλοποίθςι τουσ *Partridge and Perrens 1997].     

 

3.6   Μζκοδοι Προςδιοριςμοφ των  Δεικτϊν-Κλειδιά Απόδοςθσ 
τθσ Επιχείρθςθσ 

 

Θ  εφαρμογι του BSC ςε μια επιχείρθςθ, καταρχιν  προχποκζτει 

τον κακοριςμό των πιο χριςιμων μετριςεων που αντιςτοιχοφν ςτισ 

τζςςερισ προοπτικζσ του . Οι μετριςεισ αυτζσ  λζγονται Δείκτεσ-κλειδιά 

τθσ απόδοςθσ (Key Performance Indicators). Για να γίνει ςωςτι επιλογι 

χρθςιμοποιοφμε μεκόδουσ όπωσ θ SWOT ANALYSIS, QUALITY  

FUNCTION DEPLOYMENT, PRODUCT VALUE ANALYSIS οι οποίεσ 

αναλφονται ςυνοπτικά αμζςωσ παρακάτω. 

 

Α. Θ Μζκοδοσ τθσ SWOT Ανάλυςθσ   

 H  Ανάλυςθ Δυνατά - Αδφνατα Σθμεία, Ευκαιρίεσ- Απειλζσ  

(Strengths, Weakness, Opportunities Threats  - SWOT) απεικονίηει τισ 
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δυνάμεισ και τισ αδυναμίεσ (εςωτερικοί παράγοντεσ)  μιασ επιχείρθςθσ, 

ςε ςυνδυαςμό με τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ που προζρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον. Οι εςωτερικοί παράγοντεσ μποροφν να 

ελεγχκοφν από τθν επιχείρθςθ, όπωσ πχ ο ςχεδιαςμόσ του προϊόντοσ, θ 

πολιτικι μάρκετινγκ που ακολουκείται, θ χρθματοοικονομικι 

διάρκρωςθ τθσ εταιρίασ κ.α. Οι εξωτερικοί παράγοντεσ όπωσ π.χ. οι 

πολιτικοκοινωνικζσ ςυνκικεσ, ο ανταγωνιςμόσ , θ εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ, είναι πζρα από τον ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ, αλλά είναι 

εξαιρετικά ςθμαντικοί για τθν πρόοδό τθσ, γιατί κάκε επιχειρθματικι 

μονάδα βρίςκεται ςε άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον τθσ. 

Ο προςδιοριςμόσ  όλων  των  παραγόντων  που παρουςιάηονται 

ςτισ τζςςερισ περιοχζσ τθσ SWOT ανάλυςθσ, επιτρζπει ςτθ ςυνζχεια τθ  

δθμιουργία των ακόλουκων  ςυνδυαςμϊν, που απεικονίηονται ςτον 

Ρίνακα 1 [Lee and  Ko 2000] : 

 

  Μζγιςτο –  Μζγιςτο (S/O). Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ  δείχνει με 

ποιο τρόπο θ επιχείρθςθ μπορεί να χρθςιμοποιιςει τισ δυνάμεισ τθσ για 

να εκμεταλλευκεί τισ ευκαιρίεσ του περιβάλλοντοσ 

 Μζγιςτο – Ελάχιςτο (S/T). Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ δείχνει με ποιο 

τρόπο θ επιχείρθςθ μπορεί να αξιοποιιςει τισ δυνάμεισ τθσ ϊςτε να 

ελαχιςτοποιιςει τισ απειλζσ από το εξωτερικό περιβάλλον . 

 Ελάχιςτο – Μζγιςτο (W/O). Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ δείχνει πωσ  να 

ελαχιςτοποιθκοφν οι αδυναμίεσ τθσ επιχείρθςθσ αξιοποιϊντασ τισ 

ευκαιρίεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

  Ελάχιςτο – Ελάχιςτο (W/T). Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ  ορίηει μια 

αμυντικι ςτρατθγικι ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι εςωτερικζσ 

αδυναμίεσ και να αποφευχκοφν οι εξωτερικζσ απειλζσ.  
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Πίνακασ 1. υνδυαςμοί ςτο πλαίςιο τθσ SWOT analysis 

 
Δυνάμεισ 

(Strengths) 

Αδυναμίεσ 

(Weaknesses) 

Ευκαιρίεσ 

(Opportunities) 
S/O S/T 

Απειλζσ 

(Τhreats) 
W/O W/Τ 

 

 

Το πλεονζκτθμα τθσ SWOT  ανάλυςθσ είναι ότι  εξετάηει μόνο 

τουσ ςυνδυαςμοφσ των  εξωτερικϊν και των  εςωτερικϊν  παραγόντων,  

γιατί μόνο αυτοί ςυμβάλλουν ςτθ χάραξθ τθσ επιχειρθςιακισ 

ςτρατθγικισ και τθν  ορκι λιψθ αποφάςεων   

Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ SWOT  ανάλυςθσ επιτρζπει τον 

προςδιοριςμό των  πιο ςθμαντικϊν  παραγόντων και ςτρατθγικϊν  

επιτυχίασ. Με βάςθ αυτι τθν πλθροφόρθςθ,  το επόμενο βιμα είναι θ 

κατθγοριοποίθςι τουσ  ςτισ τζςςερισ  πτυχζσ του Balanced Scorecard. 

 

Β. Θ Μζκοδοσ τθσ Στρατθγικισ Διάχυςθσ τθσ Λειτουργίασ  

Ροιότθτασ (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT - QFD)  

Θ  Στρατθγικι Διάχυςθ τθσ Λειτουργίασ Ροιότθτασ (QFD) ςε κάκε 

κατεφκυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ είναι μία τεχνικι θ 

οποία μπορεί να μετατρζψει τισ προςδοκίεσ του καταναλωτι ςε 

χαρακτθριςτικά του παραγόμενου προϊόντοσ.  Χρθςιμοποιεί μια ςειρά 

από πίνακεσ μεταξφ των οποίων υπάρχουν ποιοτικοί ςυςχετιςμοί ϊςτε 

να προςεγγίςει το ανϊτερο εφικτό επίπεδο ποιότθτασ ςτθν  παραγωγι 

ενόσ προϊόντοσ. Ειδικότερα βοθκά τθν επιχείρθςθ να ςχεδιάςει τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των  υλικοτεχνικϊν τθσ δυνατοτιτων ϊςτε 
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να υποςτθρίηουν και να ςυμπλθρϊνουν θ μία τθν άλλθ και να 

δρομολογοφν τα κζματα υψθλότερθσ προτεραιότθτασ. Επιπλζον 

εντοπίηει τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ του καταναλωτι που μποροφν να 

βελτιωκοφν με τθ ειςαγωγι  νζων τεχνικϊν ι παραλλαγϊν, ςε ςχζςθ με 

τον ανταγωνιςμό.  

Θ μζκοδοσ  QFD καλλιεργεί μια νζα αντίλθψθ ςτθ διαδικαςία 

παραγωγισ - θ οποία απζχει πολφ από τθν «παραδοςιακι» αντίλθψθ 

που  κεωροφςε ότι οι ςχεδιαςτζσ γνωρίηουν καλφτερα τισ ανάγκεσ των 

καταναλωτϊν και ότι οι τελευταίοι κα ιταν ςίγουρα ικανοποιθμζνοι 

από το παραγόμενο προϊόν / υπθρεςία. Αντίκετα ειςάγει τθν άποψθ ότι  

όλοι οι πελάτεσ πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία ανάπτυξθσ και 

ςχεδιαςμοφ ενόσ προϊόντοσ.  

Ο όροσ πελάτεσ περιλαμβάνει τουσ εξωτερικοφσ πελάτεσ που 

είναι οι καταναλωτζσ, αλλά και τουσ εςωτερικοφσ πελάτεσ που είναι οι 

εργαηόμενοι τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ 

των ςχεδίων και ειςάγουν τισ τεχνικζσ και άλλεσ προδιαγραφζσ του 

προϊόντοσ. Μόνο αν όλοι οι παραπάνω είναι ικανοποιθμζνοι, το προϊόν 

μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ απόλυτα επιτυχζσ *Eldin 2002]. 

Θ  QFD χρθςιμοποιείται κατά τθ ςχεδίαςθ του BSC όχι μόνο γιατί 

ορίηει τουσ δείκτεσ κλειδιά  που ςυνδζονται με τθν ικανοποίθςθ του 

πελάτθ, αλλά και γιατί μπορεί να περιγράψει τισ απαιτοφμενεσ 

καινοτομίεσ ςτθν ανάπτυξθ των προϊόντων, και τισ ανάγκεσ των 

εργαηόμενων τθσ επιχείρθςθσ , οι οποίοι είναι οι εςωτερικοί τθσ 

πελάτεσ,  παράγοντεσ που αντιςτοιχοφν  ςτθν εςωτερικι προοπτικι 

(internal perspective)  του  BSC [Lee, Ko 2000] . 

Θ  εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ QFD  περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 

τρεισ φάςεισ :  

1.  Συγκεκριμενοποίθςθ του αντικείμενου τθσ ζρευνασ (Οριςμόσ 

του προβλιματοσ) 

2.  Συλλογι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν από τουσ πελάτεσ , 

είτε μζςω ατομικϊν ερωτθματολογίων, είτε μζςω των  υπαλλιλων/ 

πωλθτϊν τθσ επιχείρθςθσ. 
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3.  Ανάλυςθ και θ επεξεργαςία  των δεδομζνων με τθ δθμιουργία  

κατάλλθλων διαγραμμάτων  (the house of quality). 

 

H καρδιά του  QFD  είναι ζνασ ςφνκετοσ πίνακασ ο οποίοσ 

καλείται «το ςπίτι τθσ ποιότθτασ» (the house of quality). Αποτελείται 

από δφο βαςικά τμιματα:  το πρϊτο αναφζρεται ςτο τι (what’s) 

κζλουμε να  επιτφχουμε  και το δεφτερο, ςτο πϊσ (how’s)  κα  

οδθγθκοφμε ςτθν επιτυχία *Eldin 2002]. 

H ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ μεκόδου QFD οδθγεί ςτθν 

επιλογι  ςθμαντικϊν δεικτϊν κλειδιά που ςχετίηονται όχι μόνο με τθν 

πελατειακι προοπτικι του ΒSC, αλλά επίςθσ  και με τθν εςωτερικι 

προοπτικι γιατί θ μζκοδοσ προςδιορίηει όχι μόνο τισ απαιτοφμενεσ 

βελτιϊςεισ και καινοτομίεσ αλλά και τισ ανάγκεσ των εςωτερικϊν 

πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ, των εργαηομζνων τθσ. 
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Διάγραμμα 2. «Σο ςπίτι τθσ ποιότθτασ (the house of quality)» 
*προςαρμογι από Eldin 2002+ 
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Γ. Θ Μζκοδοσ Ανάλυςθσ Αξίασ Ρροϊόντοσ  (PRODUCT VALUE 

ANALYSIS – PVA) 

 

Θ  επιλογι και θ εφαρμογι τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ 

επθρεάηεται ςθμαντικά από τθ φάςθ του κφκλου ηωισ τθσ επιχείρθςθσ 

και των προϊόντων τθσ.   Θ κατανομι των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ,  θ 

επιλογι των δεικτϊν-κλειδιά και ο προςδιοριςμόσ των ςυντελεςτϊν 

τουσ βαρφτθτασ ςυνδζονται πολφ ςτενά με το ςτάδιο  αυτό. 

Θ ςυγκεκριμενοποίθςθ  αυτϊν  των ςχζςεων, μπορεί να γίνει με 

τθ  χρθςιμοποίθςθ τθσ Μεκόδου Ανάλυςθσ τθσ Αξίασ  Ρροϊόντοσ 

(Product Value Analysis),  θ οποία ςυνδυάηει τζςςερισ μεκόδουσ 

ανάλυςθσ για να επιτφχει παραγωγικι αλλά και οργανωςιακι 

αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ.  Ειδικότερα ςυνδζει τισ μεκόδουσ 

ανάλυςθσ τθσ αλυςίδασ αξίασ, του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ, των 

πθγϊν κόςτουσ,  και των ανταγωνιςτικϊν του πλεονεκτθμάτων ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ακολουκοφμενθ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι  

(διαφοροποίθςθ, θγεςία κόςτουσ, γριγορθ απόκριςθ) *Clinton and 

Graves 1999]. 

Ο πίνακας2 δίνει τον ςυςχετιςμό Επιχειρθςιακισ  Στρατθγικισ και 

φάςθσ του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ. 

Θ προςεκτικι εξζταςθ του πίνακα αυτοφ, μασ επιτρζπει να 

διατυπϊςομε τα ερμθνευτικά ςχόλια. Πταν μια επιχείρθςθ διάγει το 

ςτάδιο τθσ ειςαγωγισ ςτθν αγορά, διακζτει μεγάλο ποςοςτό των 

κεφαλαίων τθσ ςε ζρευνα και  ανάπτυξθ τόςο του προϊόντοσ, όςο  και 

τθσ διαδικαςίασ παραγωγισ του, κατάλλθλθ εκπαίδευςθ  των 

εργαηομζνων με ςτόχο τθν δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 

και τθ διείςδυςι  τθσ  ςτθν αγορά. Το ποςοςτό ςυνεπϊσ των κεφαλαίων 

που διατίκενται ςε ζρευνα και ανάπτυξθ  ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό 

όγκο των επενδυμζνων κεφαλαίων είναι πολφ μεγαλφτερο,  

ςυγκρινόμενο με  επιχειριςεισ που βρίςκονται ςτθ φάςθ τθσ ανάπτυξθσ 

ι τθσ ωριμότθτασ. Ρερνϊντασ ςτθν επόμενθ φάςθ του κφκλου ηωισ,  

τθν ανάπτυξθ, δαπανά ςθμαντικό ποςοςτό του προχπολογιςμοφ τθσ για 
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τθν προϊκθςθ (marketing)  του προϊόντοσ τθσ με ςκοπό τθν κατάκτθςθ 

μεγάλου μεριδίου αγοράσ. Στθν φάςθ τθσ ωριμότθτασ  ςυνικωσ 

ακολουκείται ςτρατθγικι θγεςίασ κόςτουσ με περιοριςμζνο ποςοςτό 

κεφαλαίων να διατίκεται ςε ζρευνα  και προϊκθςθ. Στθ περίπτωςθ 

αυτι ο αντικειμενικόσ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ είναι  θ  διατιρθςθ του 

υπάρχοντοσ μεριδίου αγοράσ και θ μεγιςτοποίθςθ των εςόδων. Σε κάκε 

ςτάδιο λοιπόν οι προςδοκίεσ και οι ςυνακόλουκοι κρίςιμοι παράγοντεσ 

επιτυχίεσ είναι διαφορετικοί και το γεγονόσ αυτό τείνει να 

αντικατοπτρίηεται ςτα ςτατιςτικά βάρθ των αντίςτοιχων  δεικτϊν-

κλειδιά του BSC [Jesuthasan, Todd and  Barnet 2000].  

 

Πίνακασ 2. υςχετιςμόσ  Επιχειρθςιακισ τρατθγικισ και φάςθσ 
του κφκλου ηωισ του  προϊόντοσ (προςαρμογι από Clinton and Graves 
1999). 

 
Θζςθ προϊόντοσ 
ςτον κφκλο ηωισ/ 
Επιχειρθςιακι 
τρατθγικθ 

 
 

Ειςαγωγι 

  
 

Ανάπτυξθ 

   
 

Ωριμότθτα 

   
 

Παρακμι 

 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ  

 
(DIFFERENTIATION) 

 
Σχεδιαςμόσ 

  
Ερευνα 
Ανάπτυξθ 
Ρροϊόντοσ 

 
Ενδυνάμωςθ 
προϊόντοσ 
(ζρευνα 
ανάπτυξθ) 
Ρροϊκθςθ 

 
Αξιοποίθςθ 
ανταγων/κοφπ
λεονεκτ/τοσΡρ
οϊκθςθ 

  
Εγκατάλειψθ 
παλαιοφ 
προϊόντοσ 
προτεραιότθτα 
ςε νζα 
προϊόντα 

   
ΗΓΕΙΑ ΚΟΣΟΤ 

 
(COST LEADER) 

 
Σχεδιαςμόσ 

 
Ερευνα 

 
Ανάπτυξθ 

 
Ρροϊόντοσ 

 
Κακοριςμόσ 
Βιωςιμότθτασ 
και δομισ  
Κόςτουσ 
προϊόντοσ 
Αφξθςθ 
μεριδίου 
αγοράσ μζςω 
Καναλιϊν 

 
Ραραγωγι 
ςτακεροφ 
προϊόντοσ 
χωρίσ αλλαγζσ 
/Standardizati
on 

 
Ελεγχοσ και 
μείωςθ 
κόςτουσ 

 
Μείωςθ 
δυναμικότθτασ
Εφαρμογι 
εναλλακτικϊν 
λφςεων 
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διανομισ κόςτουσ 

 
ΣΑΧΕΙΑ 
ΑΠΟΚΡΙΗ 

 
(QUICK RESPONSE) 

 
Σχεδιαςμόσ 
Ερευνα 
Ανάπτυξθ 
Ρροϊόντοσ 

 
Εξαςφάλιςθ 
καναλιϊν 
διανομισ για 
γριγορθ / 
Εφκολθ  
πρόςβαςθ 
ςτο προϊόν 

 
Βελτίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ 
παραγωγισ 
του προϊόντοσ. 
Ενίςχυςθ των 
καναλιϊν 
διανομισ 

 
Χρθςιμοποίθς
θ υπαρχόντων 
καναλιϊν 
διανομισ για 
νζα προϊόντα 
Ζμφαςθ ςτο 
service 

 

Θ VA  δίνει  ςθμαντικζσ κατευκφνςεισ για τθν επιλογι των 

δεικτϊν-κλειδιά και βοθκά τον προςδιοριςμό των προτεραιοτιτων ςτισ 

διάφορεσ ενζργειεσ τθσ επιχείρθςθσ, γεγονόσ εξαιρετικά χριςιμο για το 

επόμενο ςτάδιο τθσ δθμιουργίασ του ΒSC, το οποίο διαπραγματεφεται 

με τθν επιλογι των πιο αντιπροςωπευτικϊν δεικτϊν-κλειδιά  για τθν 

κάκε μια από τισ τζςςερισ πτυχζσ του ΒSC και για τον κακοριςμό των 

αντίςτοιχων ςτατιςτικϊν τουσ βαρϊν, το οποίο εξετάηεται ςτθν αμζςωσ 

επόμενθ παράγραφο. 

3.7  Η Εφαρμογι τθσ Μεκόδου Αναλυτικισ Ιεράρχθςθσ για τθν 
Επιλογι των Βαςικϊν Δεικτϊν-Κλειδιά Επίδοςθσ και τον Κακοριςμό 
των τατιςτικϊν τουσ Βαρϊν  

 

Α. Γενικα ςχολια για τθ Mζκοδο τθσ Αναλυτικισ Λεράρχθςθσ  

(analytical hierarchy process-ahp)  

 H διαδικαςία αναλυτικισ ιεράρχθςθσ προτάκθκε από τον 

Τhomas Saaty (1990). Αποτελεί ζνα πλαίςιο επίλυςθσ προβλθμάτων  το 

οποίο οργανϊνει δεδομζνα ςε μια ςυγκεκριμζνθ ιεραρχία, ϊςτε να 

οδθγεί  ςε ορκι λιψθ αποφάςεων. 

Θ ΑΘ λειτουργεί κζτοντασ προτεραιότθτεσ τόςο για 

διαφορετικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ, όςο και για κριτιρια που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των λφςεων αυτϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα ςε πρϊτθ φάςθ αξιολογεί τα κριτιρια που ζχουν τεκεί 

για να διαπιςτωκεί ο  βακμόσ ςυμβολισ του κακενόσ ςτθν επίτευξθ του 
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ςτόχου. Στθ ςυνζχεια αξιολογεί τθν επίδοςθ των εναλλακτικϊν λφςεων 

για το κάκε ζνα από αυτά τα κριτιρια. 

 Θ μζκοδοσ βαςίηεται ςε μια ςειρά ςυγκρίςεων ανά ηεφγθ, των 

υπαρχόντων δεδομζνων ϊςτε να κακοριςκεί θ ςχετικι τουσ 

προτεραιότθτα.  Τα κριτιρια με τα οποία γίνονται οι ςυγκρίςεισ και θ 

τελικι ιεράρχθςθ που προκφπτει από αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

ςαφϊσ κακοριςμζνα.  Είναι πικανό και αποδεκτό να βαςίηονται ςε  μθ 

μετριςιμουσ παράγοντεσ όπωσ θ εμπειρία και θ υποκειμενικι κρίςθ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ οι πιο ςθμαντικοί παράγοντεσ 

ζχουν τουσ υψθλότερουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ *Saaty 1999a]. 

Στον  Ρίνακα 3 που ακολουκεί φαίνεται θ κλίμακα  αξιολόγθςθσ  

που χρθςιμοποιείται ςτθν ΑΘ. 

                      

Πίνακασ 3. Κλίμακα αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιείται ςτθν 
Μζκοδο Αναλυτικισ Ιεράρχθςθσ 

 

Ραράγων    

A 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Ραράγων 

Β 

     

Οι δφο παράγοντεσ που υπόκεινται ςε ςφγκριςθ τοποκετοφνται 

ςτα δφο άκρα τθσ κλίμακασ. Θ πρϊτθ απόφαςθ που λαμβάνεται από το 

άτομο που μετζχει ςτθ διαδικαςία είναι  ποιοσ από τουσ δφο 

παράγοντεσ είναι ο πιο ςθμαντικόσ. Θ δεφτερθ είναι να κακοριςτεί  ο 

βακμόσ ςτον οποίο ο ζνασ παράγοντασ υπερτερεί ζναντι του άλλου, 

ςφμφωνα με τθν κλίμακα που ακολουκεί. 

 

1. ΛΣΘ          (οι δφο παράγοντεσ ζχουν τθν ίδια ςπουδαιότθτα) 

3. ΜΕΤΛΑ  (ο ζνασ παράγοντασ υπερτερεί ελαφρϊσ του άλλου) 

5. ΛΣΧΥΘ   (ο ζνασ παράγοντασ υπερτερεί ιςχυρά του άλλου) 
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7. ΡΟΛΥ ΛΣΧΥΘ (ο ζνασ παράγοντεσ ζχει πολφ μεγαλφτερθ 

ςπουδαιότθτα) 

9. ΑΡΟΛΥΤΘ  (θ υπεροχι του ενόσ παράγοντα είναι τόςο ιςχυρι 

ϊςτε ο άλλοσ πρακτικά αγνοείται). 

 

Για τουσ άρτιουσ αρικμοφσ δεν δίνεται οριςμόσ αλλά  

χρθςιμοποιοφνται για τθν περιςςότερο ακριβι  απεικόνιςθ  τθσ 

ιεράρχθςθσ των δφο παραγόντων.  Επίςθσ δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι 

λάκοσ απαντιςεισ ςτθν αξιολόγθςθ των ηευγϊν. 

Αφοφ γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ςυγκρίςεισ τα αποτελζςματα 

ειςάγονται ςτο λογιςμικό ςφςτθμα (Expert Choice) που υποςτθρίηει τθν 

ΑΘ, το οποίο κα υπολογίςει τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ όλων των 

παραγόντων που πιραν μζροσ ςτθ διαδικαςία.  

Θ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ αυτισ λφνει το πρόβλθμα τθσ 

ποςοτικισ απεικόνιςθσ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων, τα οποία πλζον 

αξιολογοφνται με βάςθ το βακμό ςπουδαιότθτασ τουσ ςφμφωνα με τθν 

κρίςθ των ατόμων που μετζχουν ςτθ διαδικαςία.  Στο τζλοσ ζχουμε μια  

διαδικαςία ολικισ ςτάκμιςθσ, θ οποία κακορίηει τθ ςυνολικι 

ςυνειςφορά κάκε εναλλακτικισ λφςθσ ςτθν εκπλιρωςθ του ςτόχου. 

Με τθν ΑΘ ζνα πολυδιάςτατο πρόβλθμα αξιολόγθςθσ που 

περιζχει πολλοφσ ανόμοιουσ μεταξφ τουσ παράγοντεσ γίνεται 

μονοδιάςτατο, με μοναδικι μεταβλθτι τθν ςχετικι βαρφτθτα του ενόσ 

δείκτθ ζναντι των άλλων. 

Θ  εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ ΑΘ ςτθν δθμιουργία του BSC 

γίνεται  ςε δφο ςτάδια. 

Το πρϊτο αφορά τθν επιλογι των πιο ςθμαντικϊν  δεικτϊν-

κλειδιά , και το δεφτερο  αναφζρεται ςτον κακοριςμό των ςυντελεςτϊν 

βαρφτθτασ με τουσ οποίουσ οι δείκτεσ αυτοί μετζχουν ςτθν δθμιουργία 

του BSC.  Αυτά τα δφο ςτάδια ςυνοπτικά αναλφονται ςτισ επόμενεσ 

υποπαραγράφουσ. 
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Β. Θ  επιλογι των κρίςιμων δεικτϊν με τθ Μζκοδο τθσ Αναλυτικισ 

Λεράρχθςθσ  

Θ επιλογι των κρίςιμων δεικτϊν με τθ μζκοδο τθσ Αναλυτικισ 

Λεράρχθςθσ, αναφζρεται ςτθν επιλογι από ζνα μεγάλο πλικοσ δεικτϊν 

απόδοςθσ, οι οποίοι προςδιορίςτθκαν με τθν εφαρμογι των 

προθγοφμενων μεκόδων SWOT, QFD, PVA, των  πιο κατάλλθλων για τθν  

ορκότερθ εκτίμθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ, και τθν εφαρμογι 

τθσ  επικυμθτισ ςτρατθγικισ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ τουσ πρζπει να είναι 

μικρότεροσ του 10 ϊςτε να είναι εφικτι θ εφκολθ παρακολοφκθςι 

τουσ.  Θ μζκοδοσ εφαρμόηεται για τουσ δείκτεσ τθσ κάκε μιασ από τισ 

τζςςερισ  πτυχζσ του BSC  χωριςτά. Εφαρμόηοντασ τθν ΑΘ, οι 

παράγοντεσ βακμολογοφνται κατά ηεφγθ και με τθ βοικεια ενόσ 

κατάλλθλου λογιςμικοφ ςυςτιματοσ, που χρθςιμοποιεί τουσ 

αλγόρικμουσ του ΑΘ,  προκφπτει θ τελικι τουσ ιεράρχθςθ, με βάςθ τθν 

οποία μποροφμε να επιλζξουμε τουσ περιςςότερο ςθμαντικοφσ δείκτεσ 

απόδοςθσ τθσ κάκε προοπτικισ και να τουσ εντάξουμε ςτον πίνακα 

ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκεςίασ. 

Μια πολφ ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι εφαρμογι τθσ 

ΑΘ ςτθν δθμιουργία του BSC είναι θ ςωςτι επιλογι των ατόμων που 

κα ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία, αφοφ οι αποφάςεισ τουσ κα κρίνουν 

τόςο τον κακοριςμό των δεικτϊν, όςο και τον κακοριςμό των 

αντίςτοιχων ςτατιςτικϊν τουσ βαρϊν, διαδικαςία που κα περιγραφεί 

αναλυτικά  ςτθν επόμενθ ενότθτα. Για τθν  γενικι αξιολόγθςθ των 

τεςςάρων προοπτικϊν του BSC πρζπει να επιλζγονται άτομα από τα 

ανϊτερα κλιμάκια διοίκθςθσ ϊςτε να ζχουν μια όςο το δυνατό πιο 

πλιρθ εικόνα για τθν επιχείρθςθ και τθν ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι 

τθσ.  Αντίκετα, ςτθν ομάδα των ατόμων που κα αξιολογιςουν τουσ 

δείκτεσ τθσ κάκε μιασ από τισ τζςςερισ προοπτικζσ του BSC,  είναι 

ςκόπιμο να μετζχουν, πζραν των μελϊν τθσ διοίκθςθσ και  κατϊτερα 

ςτελζχθ  από τουσ αντίςτοιχουσ  τομείσ,  ϊςτε να γνωρίηουν καλά  τουσ 

δείκτεσ  απόδοςθσ που κα κλθκοφν να ιεραρχιςουν και τον βακμό 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθ ςυνολικι επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ.  
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Γ. Θ  επιλογι των ςτατιςτικϊν βαρϊν  με τα όποια οι  δείκτεσ  

μετζχουν ςτθ δθμιουργία του BSC με τθ Μζκοδο τθσ Αναλυτικισ 

Λεράρχθςθσ 

Θ επιλογι τθσ ομάδασ  των  Δεικτϊν-κλειδιά  που ζχουν τθ 

μεγαλφτερθ ςπουδαιότθτα για τθν επιχείρθςθ ακολουκείται από τον 

υπολογιςμό των ςτατιςτικϊν βαρϊν με τα οποία  οι δείκτεσ αυτοί κα 

εμφανιςτοφν ςτο BSC. H διαδικαςία υπολογιςμοφ των ςτατιςτικϊν 

βαρϊν διενεργείται ςε δφο επίπεδα *Clinton, Weber and  Hassel  2002] : 

Το πρϊτο επίπεδο αφορά ςτθν ιεράρχθςθ των τεςςάρων βαςικϊν 

πτυχϊν του BSC και τον προςδιοριςμό των ςυντελεςτϊν με τουσ 

οποίουσ κα ςυμμετζχουν ςτον τελικό  πίνακα. Για τον λόγο αυτό οι 

τζςςερισ πτυχζσ εξετάηονται ανά ηεφγθ και βακμολογείται θ ςχετικι 

προτεραιότθτα  τθσ μιασ ζναντι τθσ άλλθσ προοπτικισ με μια κλίμακα θ 

οποία είναι ςυνικωσ από το ζνα ζωσ το εννζα όπωσ περιγράφθκε 

αναλυτικά παραπάνω.  Ο βακμόσ  ζνα δίνεται όταν οι δφο πτυχζσ είναι 

ιςοδφναμεσ, ενϊ ο βακμόσ εννζα  δίνεται όταν θ διαφορά ανάμεςα ςτισ 

δφο πτυχζσ είναι τόςο ιςχυρι ϊςτε θ μία πρακτικά να αγνοείται. 

Οι παράγοντεσ που κα λθφκοφν υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ 

είναι θ ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι και θ κζςθ του προϊόντοσ 

/επιχείρθςθσ ςτον κφκλο ηωισ όπωσ περιγράφθκαν αναλυτικά ςτθν  

ανάλυςθ τθσ αξίασ του προϊόντοσ (PVA).  

Το άκροιςμα των ςυντελεςτϊν των τεςςάρων πτυχϊν του BSC 

που κα προκφψουν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΑΘ  πρζπει να  είναι ίςο με 

τθ μονάδα.  

Το δεφτερο επίπεδο αφορά ςτον  υπολογιςμό των ςτατιςτικϊν 

βαρϊν των δεικτϊν  τθσ κάκε μιασ προοπτικισ του BSC  ξεχωριςτά. Οι 

δείκτεσ ςυγκρίνονται ανά ηεφγθ ϊςτε να βρεκεί θ ςχετικι τουσ 

ιεράρχθςθ. Το άκροιςμα  των ςτατιςτικϊν βαρϊν των δεικτϊν κάκε 

κατθγορίασ είναι  ίςο με τθ μονάδα.  Τα ςτατιςτικά βάρθ που 

υπολογίηονται για το κάκε ζνα επίπεδο ανάλυςθσ  ξεχωριςτά 

χαρακτθρίηονται ωσ τοπικά  (local weights),  ενϊ τα τελικά ςτατιςτικά 
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βάρθ με τα οποία οι δείκτεσ κλειδιά κα εμφανιςτοφν ςτο BSC λζγονται 

ολικά (κακολικά, πλιρθ) ςτατιςτικά βάρθ (global weights).  

Tα κακολικά βάρθ κάκε προοπτικισ υπολογίηονται, 

πολλαπλαςιάηοντασ τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ τθσ κάκε μίασ 

προοπτικισ, με τα ςτατιςτικά βάρθ των δεικτϊν που περιζχονται ςε 

αυτι.  

Σαν ςυνζπεια του τρόπου υπολογιςμοφ τουσ, το άκροιςμα των 

κακολικϊν βαρϊν  του BSC είναι επίςθσ ίςο με τθ μονάδα. 

 

Δ. Τα προβλιματα με τθν υιοκζτθςθ τθσ μεκόδου τθσ         

αναλυτικισ ιεράρχθςθσ και θ μζκοδοσ τθσ δικτυακισ ανάλυςθσ ςτθν 

επιλογι των  δεικτϊν-κλειδια και των ςτατιςτικϊν βαρϊν τουσ. 

 

Θ μζκοδοσ ΑΘ βαςίηεται ςε δομθμζνεσ ςχζςεισ ιεράρχθςθσ 

μεταξφ των παραγόντων που εμπλζκονται ςτο πρόβλθμα που πρζπει να 

επιλυκεί.  Τοποκετείται ο ςτόχοσ ςτο ανϊτερο επίπεδο λιψεωσ 

αποφάςεων και με γραμμικζσ ςχζςεισ αιτίασ -αποτελζςματοσ περνοφμε 

ςτισ διάφορεσ εναλλακτικζσ λφςεισ  των κατϊτερων επιπζδων που κα 

οδθγιςουν ςτθν υλοποίθςι του.  Στισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ  όμωσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δθμιουργίασ του BSC  οι ςχζςεισ μεταξφ 

των διάφορων παραγόντων  που λαμβάνουν μζροσ ςτο πρόβλθμα  δεν 

είναι ευκείεσ ι γραμμικζσ, οφτε επίςθσ περιορίηονται μόνο μεταξφ δφο 

ςυγκεκριμζνων παραγόντων κάκε φορά. Αντίκετα είναι δυνατό να 

υπάρχουν πολλαπλζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ διαφορετικϊν μθ 

διαδοχικϊν επιπζδων απόφαςθσ, οι οποίεσ δεν μποροφν να 

απεικονιςκοφν ςωςτά με τθν ΑΘ.   

Θ εξζλιξθ και θ γενίκευςθ τθσ Μεκόδου Αναλυτικισ Λεράρχθςθσ 

(ΑΘ) οδιγθςε  ςτθ Διαδικαςία Δικτυακισ Ανάλυςθσ (Analytical 

Network  Process – ANP) [Saaty 1999b+.  Θ μζκοδοσ αυτι εξετάηει τισ 

αλλθλεπιδράςεισ τόςο μεταξφ των παραγόντων μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ομάδασ δεδομζνων που ςχετίηονται άμεςα μεταξφ τουσ (εςωτερικι 
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αλλθλεπίδραςθ – inner dependence), όςο και μεταξφ παραγόντων που 

ανικουν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ (εξωτερικι αλλθλεπίδραςθ – Outer 

dependence). H δομι τθσ ΑΝ είναι πιο χαλαρι και αντιμετωπίηει τα 

προβλιματα λιψεωσ αποφάςεων χωρίσ να κεωρεί απαραίτθτθ τθν 

ιεράρχθςθ των παραγόντων που τα δομοφν , όπωσ θ ΑΘ. Αντίκετα 

κάνει εφικτι τθν παράλλθλθ επεξεργαςία τουσ. Δίνει  ζνα γενικό 

πλαίςιο χειριςμοφ αποφάςεων χωρίσ να κεωρεί απαραίτθτο ότι οι 

αποφάςεισ των ανϊτερων επιπζδων εξαρτϊνται από εκείνεσ των 

κατϊτερων. Χρθςιμοποιεί ζνα δίκτυο ςυςχετιςμϊν μεταξφ των 

διαφόρων επιπζδων λιψεωσ αποφάςεων χωρίσ  τθν αναγκαιότθτα τθσ 

κατάταξθσ των επιπζδων αυτϊν ςε ςυγκεκριμζνθ ιεραρχία. 

Θ βάςθ τθσ κεωρίασ τθσ ΑΝ δεν είναι θ κατάταξθ αλλά θ 

αλλθλεπίδραςθ. Θ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ ΑΝ ζχει δφο ςτάδια. Το 

πρϊτο αφορά ςτον προςδιοριςμό του δικτφου των αλλθλεπιδράςεων οι 

οποίεσ υποδθλϊνουν ιςχυρζσ ςχζςεισ εξάρτθςθσ  μεταξφ των 

παραγόντων ι των  ομάδων που μετζχουν ςτθ διαδικαςία. Το δεφτερο 

είναι ο κακοριςμόσ του δικτφου των επιρροϊν, δθλαδι των χαλαρϊν 

ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των παραγόντων και των ομάδων 

αυτϊν.   Στθν ςυνζχεια και αφοφ προςδιοριςτοφν οι ςχζςεισ αυτζσ το 

πρόβλθμα που πρζπει να επιλυκεί εξετάηεται από τζςςερισ 

διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ ελζγχου. Αυτοί οι μθχανιςμοί είναι :  α) Τα  

κζρδθ - ωφζλθ (benefits), β) To κόςτοσ (cost), γ) Οι ευκαιρίεσ 

(opportunities), και  δ)  οι κίνδυνοι (risks). 

Στθ ςυνζχεια λαμβάνεται το πθλίκο  του γινομζνου  κζρδθ επί 

ευκαιρίεσ δια το γινόμενο του κόςτοσ επί τον κίνδυνο. 

Το πθλίκο αυτό υπολογίηεται για όλουσ τουσ δυνατοφσ 

ςυνδυαςμοφσ των εναλλακτικϊν λφςεων.  Τα αποτελζςματα 

κανονικοποιοφνται ϊςτε θ καλφτερθ λφςθ να ζχει ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ ίςο με τθ μονάδα. 

Θ ΑΝ είναι μία καινοτομικι προςζγγιςθ ςτισ διαδικαςίεσ 

λιψεωσ αποφάςεων, θ οποία αγνοικθκε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

γιατί οι παραδοςιακζσ δομζσ οργάνωςθσ των επιχειριςεων  εμφάνιηαν 

απλοφσ γραμμικοφσ ςυςχετιςμοφσ, μεταξφ των διαφόρων παραγόντων 
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απόδοςθσ και δεν ζκαναν λεπτομερειακι και πλιρθ ανάλυςθ των 

αλυςίδων  αιτίασ – αποτελζςματοσ  που οδθγοφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 

ςτρατθγικισ τθσ επιχείρθςθσ.  Επίςθσ δεν περιελάμβαναν διαδικαςίεσ 

ανατροφοδότθςθσ ϊςτε να ειςάγουν εναλλακτικζσ λφςεισ ςε 

περίπτωςθ κετικϊν ι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν των αρχικϊν αποφάςεων . 
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3.8  Προχποκζςεισ  για τον επιτυχι προςδιοριςμό και επιλογι 
των δεικτϊν κλειδιά ςτον πινάκα ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκεςίασ 

 

Α.  Δθμιουργία  του πινάκα  ιςορροπθμζνθσ   ςτοχοκεςίασ  ςε 

κάκε επίπεδο ςτρατθγικισ ανάλυςθσ   

Το πρϊτο ςτάδιο τθσ εφαρμογισ του BSC και τθσ χρθςιμοποίθςθσ 

του ςαν μζςο αξιολόγθςθσ αλλά και ςαν οδθγό για τθ ςωςτι εκτζλεςθ 

τθσ ςτρατθγικισ, είναι θ δθμιουργία του εταιρικοφ BSC που αφορά 

ολόκλθρθ  τθν επιχείρθςθ ςαν οργανιςμό. Το δεφτερο ςτάδιο είναι θ 

δθμιουργία των επιχειρθςιακϊν BSC που αναφζρονται ςτισ επιμζρουσ 

μονάδεσ τθσ επιχείρθςθσ. Αυτά προκφπτουν χρθςιμοποιϊντασ το 

βαςικό  ΒSC ςαν οδθγό και μεταςχθματίηοντάσ το ςφμφωνα με τουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ κάκε επιμζρουσ μονάδασ οι οποίοι 

ςυνδυάηονται για τθν υλοποίθςθ τθσ κεντρικισ  επιχειρθςιακισ 

ςτρατθγικισ *Kaplan and Norton 1996a+  Το επόμενο βιμα είναι να 

εφαρμόςουμε τθν ΑΘ όχι μόνο για τον κακοριςμό τθσ ολικισ 

απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά και για τθν απόδοςθ των διαφόρων 

επιμζρουσ τμθμάτων τθσ.   

Τα τοπικά βάρθ, όπωσ αναφζρκθκε προθγοφμενα, για κάκε 

ομάδα μετριςεων ζχουν άκροιςμα 1,00 (ι 100%), οπότε θ επιχείρθςθ 

μπορεί να  κάνει χριςθ αυτϊν ϊςτε να λάβει  τθν επίδοςθ του κάκε 

τμιματοσ.  Ειδικότερα ζνα τμιμα μπορεί να βακμολογείται ωσ προσ 

τουσ δείκτεσ του BSC και να χαρακτθρίηεται για κάκε ζναν από αυτοφσ 

ωσ «εξαίρετο» (1,00), «ικανοποιθτικό» (0,75), «μζτριο» (0,50)  ι 

ανεπαρκζσ (0,25). Θ βακμολογία αυτι κα ςτακμίηεται ςφμφωνα με τα 

βάρθ που υπολογίςτθκαν από τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου ΑΘ και 

τελικά κα προκφπτει θ ολικι επίδοςθ του κάκε τμιματοσ ξεχωριςτά . Αν 

το τμιμα παρουςίαηε εξαιρετικι επίδοςθ ςε όλουσ τουσ δείκτεσ θ ολικι 

του επίδοςθ κα ιταν ίςθ με τθ μονάδα (ι το 100%)*Clinton, Weber and 

Hassel  2002+.  Με τθν μζκοδο αυτι είναι ευκολότερθ θ ανίχνευςθ των 

προβλθμάτων κάποιων τμθμάτων, που διαφορετικά κα καλφπτονταν 

από τθν ςυνολικι καλι επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ, μιασ και τα τμιματα 

αυτά κα εμφανίηουν χαμθλι απόδοςθ ςε κάποιουσ δείκτεσ. Είναι 
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γνωςτό ότι  ο εντοπιςμόσ ενόσ προβλιματοσ είναι το πρϊτο βιμα για 

τθν επίλυςθ του με ςυνζπεια τθν ακόμθ μεγαλφτερθ βελτίωςθ τθσ 

ςυνολικισ απόδοςθσ. 

Το τελευταίο και πιο αμφιλεγόμενο επίπεδο εφαρμογισ του BSC 

είναι θ δθμιουργία  των ατομικϊν ΒSC, που γίνονται από τουσ ίδιουσ 

τουσ εργαηομζνουσ ςε ςυνεργαςία με τα ανϊτερα ςτελζχθ *Kaplan and 

Norton 1996α+.   Με τον τρόπο αυτό ο κάκε  εργαηόμενοσ ξεχωριςτά 

μπορεί να αντιλθφκεί τι ακριβϊσ περιμζνει θ επιχείρθςθ από αυτόν και 

να προςπακιςει να το υλοποιιςει.  Με τθ ςυντονιςμζνθ δράςθ  των 

εργαηομζνων ςε όλα τα επίπεδα, αποφεφγονται  αποφάςεισ και 

ενζργειεσ οι οποίεσ δεν εξυπθρετοφν ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ 

επιχείρθςθσ.  Θ εφαρμογι των ατομικϊν BSC είναι ο προπομπόσ τθσ 

άμεςθσ ςφνδεςθσ τθσ αμοιβισ με τθν επίδοςθ, κζμα  που ακόμα 

βρίςκεται ςε αρχικό ςτάδιο και αντιμετωπίηεται με ςκεπτικιςμό από τον 

επιχειρθματικό  κόςμο. 

 

Β. Θ επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ αποτίμθςθσ των  άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Β.1 Γενικά ςχόλια για τον ρόλο των άυλων περιουςιακών 

ςτοιχείων ςτην απόδοςη  τησ επιχείρηςησ. 

 

Τα πιο πολλά μοντζλα αξιολόγθςθσ  βαςίηονται ςε μεγζκθ 

μετριςιμα όπωσ π.χ ο ρυκμόσ παραγωγισ, θ απόδοςθ τθσ επζνδυςθσ 

κ.τ.λ. Πμωσ ςτθ ςθμερινι  εξελιςςόμενθ μεταβιομθχανικι οικονομία, 

υπάρχοφν πολλά μθ  ποςοτικά μεγζκθ, άυλα περιουςιακά ςτοιχεία, 

όπωσ το διανοθτικό κεφάλαιο, θ τεχνογνωςία, θ  δθμιουργία 

καινοτομιϊν, τα οποία ζχουν πολφ ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν επιτυχία 

τθσ επιχείρθςθσ. Τα ςθμερινά «λογιςτικά»  πρότυπα μετριςεων δεν 

μποροφν να απεικονίςουν ςωςτά αυτζσ τισ μθ ποςοτικζσ «αξίεσ». Μία 

απόδειξθ του γεγονότοσ  αυτοφ είναι θ διαφορά που υφίςταται μεταξφ 

τθσ λογιςτικισ  και τθσ αγοραίασ αξίασ τθσ μετοχισ μιασ επιχείρθςθσ.  Θ 

αγοραία αξία είναι ςυνικωσ κατά πολφ μεγαλφτερθ και μεγάλο μζροσ 
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τθσ διαφοράσ αυτισ οφείλεται ςτα άυλα  περιουςιακά τθσ ςτοιχεία , 

όπωσ το διανοθτικό κεφάλαιο, θ φιμθ και πελατεία, θ οργάνωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ κ.α.*Skyrme and Amidon 1997].  

Θ απεικόνιςθ των μεγεκϊν αυτϊν παρουςιάηει πολλζσ δυςκολίεσ.  

Καταρχιν θ αξία που προκφπτει από τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

είναι ζμμεςθ.  Μεγζκθ όπωσ το διανοθτικό κεφάλαιο, θ τεχνογνωςία , θ 

τεχνολογία κ.α., ςπάνια ζχουν ευκεία (άμεςθ)  επίδραςθ ςτθν  

κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ. Οι βελτιϊςεισ τουσ οδθγοφν ςε κετικά 

οικονομικά αποτελζςματα μζςω αλυςίδων με ςχζςεισ αιτίου-

αποτελζςματοσ που περιλαμβάνουν δφο , τρία ι και περιςςότερα 

ενδιάμεςα ςτάδια.   Για παράδειγμα θ βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ των 

εργαηομζνων ςε μια επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν, οδθγεί ςε 

βελτίωςθ του επιπζδου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα  υψθλότερο βακμό ικανοποίθςθσ του πελάτθ.  Ο 

αυξθμζνοσ βακμόσ ικανοποίθςθσ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ  αφοςίωςθσ του 

πελάτθ προσ τθν επιχείρθςθ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των 

περικωρίων κζρδουσ  και ςυνακόλουκα των εςόδων.   Θ αξία που 

δθμιουργείται από επζνδυςθ ςε άυλα περιουςιακά ςτοιχεία  δεν είναι 

οφτε γραμμικι, οφτε προςκετικι.   

Ζνα ακόμθ ςτοιχείο πολυπλοκότθτασ είναι ότι θ τελικι απόδοςθ 

των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων εξαρτάται από τθν ςτρατθγικι  και 

το ςκοπό τθσ επιχείρθςθσ.  Για παράδειγμα  χρθματοπιςτωτικοί 

οργανιςμοί  που εξειδικεφονται ςε επενδφςεισ  χρειάηονται 

εργαηόμενουσ με υψθλό επίπεδο γνϊςεων , ικανοφσ να διαχειρίηονται 

πολφπλοκα χρθματοοικονομικά  προϊόντα και να  δθμιουργοφν ιςχυρζσ 

ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και ςυνεργαςίασ με απαιτθτικοφσ πελάτεσ.  Τα  

άτομα αυτά δεν κα είχαν τθν ίδια αξία ςε μια εμπορικι τράπεηα που 

δίνει ζμφαςθ ςτθν πϊλθςθ απλϊν προϊόντων, με ςθμαντικι 

υποςτιριξθ από τθν τεχνολογία και με χαμθλό κόςτοσ. 

Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ςυνικωσ δεν ζχουν  αξία όταν 

είναι μεμονωμζνα (εξαίρεςθ αποτελοφν οι πατενταριςμζνεσ  

καινοτομίεσ). Δθμιουργοφν αξία όταν ςυνδυάηονται με άλλα ποςοτικά ι 

όχι μεγζκθ. Ενδεικτικά, αναφζρουμε ότι θ εφαρμογι μιασ ςτρατθγικισ  
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προςανατολιςμζνθσ ςτθν αφξθςθ των πωλιςεων, μπορεί να απαιτεί 

νζα εκπαίδευςθ,  νζεσ γνϊςεισ για τουσ πελάτεσ, νζα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, νζα οργανωτικι δομι, νζο ςφςτθμα αμοιβϊν. Επενδφοντασ 

μόνο ςε ζνα από τα παραπάνω ι παραλείποντασ το, μπορεί να 

οδθγθκεί θ ςτρατθγικι ςε αποτυχία. Θ αξία δεν δθμιουργείται από 

κανζνα από τα παραπάνω ςτοιχεία ανεξάρτθτα. Δθμιουργείται από τον 

επιτυχθμζνο ςυνδυαςμό τουσ και θ διαδικαςία είναι πολλαπλαςιαςτικι 

και όχι προςκετικι. 

Β.2 Μζθοδοι μζτρηςησ των άυλων περιουςιακών ςτοιχείων ςτο 

πλαίςιο τησ αξιολόγηςησ τησ αξίασ τησ επιχείρηςησ 

Θ αναγκαιότθτα μζτρθςθσ των άυλων ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ 

και ιδιαίτερα του διανοθτικοφ κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ οδιγθςε 

ςτθν  ανάπτυξθ διαφόρων ενδιαφερουςϊν  τεχνικϊν όπωσ  π.χ.  θ 

SKANDIA  NAVIGATOR και θ   INCLUSIVE VARIATION METHODOLOGY τισ 

οποίεσ κα περιγράψουμε ςυνοπτικά παρακάτω : 

 

A. SKANDIA  NAVIGATOR   

Το  SKANDIA  NAVIGATOR  είναι ζνα εργαλείο διοίκθςθσ το οποίο 

δθμιουργικθκε από τθν Σουθδικι  εταιρία παροχισ  οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν SKANDIA  AFS  και ςυνδυάηει μετριςεισ ςε διαφορετικοφσ  

τομείσ τθσ επιχείρθςθσ*Bontis 2002+. Κατά ανάλογο τρόπο με το  BSC 

εςτιάηεται ςε πζντε βαςικζσ περιοχζσ :  τθν χρθματοοικονομικι, τθν 

πελατειακι, τθν λειτουργικι, τθν ανανζωςθ και ανάπτυξθ και το 

ανκρϊπινο κεφάλαιο.  Δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν  αποτίμθςθ του  

διανοθτικοφ κεφαλαίου κεωρϊντασ το ωσ τθν «κρυμμζνθ» αξία τθσ 

επιχείρθςθσ. Κεωρεί ότι το διανοθτικό κεφάλαιο (intellectual capital)  

είναι το άκροιςμα τθσ αξίασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου (human 

capital)  και του οργανωςιακοφ  κεφαλαίου (structural capital) τθσ 

επιχείρθςθσ. Το πρϊτο ορίηεται ωσ οι γνϊςεισ, οι ικανότθτεσ, θ 

εφευρετικότθτα και οι δυνατότθτεσ των εργαηομζνων ςαν άτομα να 

ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ τουσ. Ρεριλαμβάνει 

επίςθσ τισ αξίεσ, τθν φιλοςοφία και τθν κουλτοφρα και τθσ επιχείρθςθσ. 
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Το δεφτερο περιλαμβάνει τισ πατζντεσ , τα κατοχυρωμζνα ςιματα, τισ 

βάςεισ δεδομζνων, τα πλθροφοριακά  ςυςτιματα  και γενικά οτιδιποτε 

υποςτθρίηει τθν παραγωγικότθτα των εργαηομζνων. Ρεριλαμβάνει 

ακόμα τθν πελατειακι βάςθ και τισ ςχζςεισ που ζχουν αναπτυχκεί με 

τουσ πελάτεσ. 

 Ζνα μειονζκτθμα τθσ μεκόδου είναι ότι χρθςιμοποιεί τθν λογικι 

των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν αποτίμθςθ των άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων με αποτζλεςμα να παρουςιάηει ςτατικότθτα 

και να μθ μπορεί να απεικονίςει τθ δυναμικι τθσ επιχείρθςθσ ςτο 

μζλλον. Ππωσ ελζχκθ και όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, τα άυλα 

ςτοιχεία δεν ακροίηονται αλλά ςυνδυάηονται μεταξφ τουσ και θ 

ςυνολικι τουσ ςυμβολι ςτθν επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ μπορεί να είναι 

πολλαπλάςια από το απλό άκροιςμα τθσ αξίασ κάκε ςτοιχείου 

ξεχωριςτά. 

Ρζρα από τθν  ορκι αποτίμθςθ τθσ αγοραςτικισ αξίασ τθσ 

επιχείρθςθσ,  θ μζκοδοσ SCANDIA NAVIGATOR χρθςιμοποιείται για να 

κατευκφνει τθν ανάπτυξθ τθσ εταιρίασ ςφμφωνα με τουσ ςτρατθγικοφσ 

τθσ ςτόχουσ, και να διαςφαλίςει ότι οι αποφάςεισ  τθσ  διοίκθςθσ 

οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν ανανζωςθ και ςτθν οικονομικι ευρωςτία 

τθσ επιχείρθςθσ. 

  

Β. INCLUSIVE VALUATION METHOD 

Μια από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ μεκόδουσ για τθν αποτίμθςθ  

των άυλων  περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι θ  Inclusive Valuation Method 

- ΛVM θ οποία αναπτφχκθκε από τον Dr Philip Mc Pherson  του City 

University  του Λονδίνου [Skyrme and Amidon 1998+.  Σφμφωνα με τον 

Dr Mac.Pherson οι περιςςότερεσ μζκοδοι  αποτίμθςθσ άυλων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων, τείνουν να τα αξιολογοφν χρθςιμοποιϊντασ 

περιςςότερο μία «λογιςτικι» προοπτικι, παρά τθν ςυμμετοχι τουσ 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ εταιρίασ. Επιπλζον ο Dr Mac Pherson υποςτθρίηει ότι 

ςτθν αποτίμθςθ αυτϊν των ςτοιχείων  χρθςιμοποιοφνται  

παραδοςιακζσ λογιςτικζσ προοπτικζσ οι οποίεσ είναι «προςκετικζσ» 
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ενϊ κα ζπρεπε να είναι ςυνδυαςτικζσ.  Μια τζτοια τεχνικι κα υπολόγιηε 

τθν αξία του κάκε  άχλου περιουςιακοφ ςτοιχείου χωριςτά και ςτο 

τζλοσ κα  άκροιηε τισ αντίςτοιχεσ αξίεσ.  Πμωσ πολφ ςυχνά τα μεγζκθ 

αυτά αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ οπότε θ ςυνολικι τουσ αξία δεν 

μπορεί να υπολογιςκεί  με τον τρόπο αυτό. 

Ο Dr Mac Pherson,  μετά από δζκα ζτθ επεξεργαςίασ, 

παρουςίαςε τθν  Inclusive Variation Method ( IVM) , θ οποία 

περιλαμβάνει χρθματοοικονομικζσ και μθ αξίεσ, με κατάλλθλθ χριςθ 

κεωριϊν διοίκθςθσ και ςυνδυαςτικϊν μακθματικϊν. Στθν τελικι τθσ 

μορφι θ μζκοδοσ ζχει δφο ςτάδια αποτίμθςθσ. Το πρϊτο ςτάδιο 

περιλαμβάνει  τθν ειςαγωγι των κατάλλθλων μακθματικϊν μοντζλων 

αποτίμθςθσ ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία και το δεφτερο ςυνδυάηει 

τισ χρθματοοικονομικζσ και μθ μετριςεισ ςε ζνα ενιαίο πλαίςιο.  Ο 

ςυνδυαςμόσ αυτόσ  των χρθματοοικονομικϊν μετριςεων  με τθν 

αποτίμθςθ  των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων  ςυμβάλλει  ςτθν 

ανίχνευςθ των «πθγϊν γνϊςθσ» που προςφζρουν τθ μεγαλφτερθ 

προςτικζμενθ αξία ςτθν επιχείρθςθ. 
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3.9 Η προςαρμογι του πινάκα ιςορροπθμζνθσ ςτοχοκεςίασ ςτισ 
μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ 

 

Θ  επιτυχισ χριςθ του BSC, απαιτεί όπωσ υπάρχει  προςαρμογι 

του ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ. Τόςο 

οι επιλεγμζνοι δείκτεσ, όςο και τα ςτατιςτικά τουσ βάρθ, πρζπει να 

ελζγχονται μζςω μιασ εςωτερικισ διαδικαςίασ ανατροφοδότθςθσ 

(double loop feedback) [Kaplan and Norton 1996a.+ και να 

μεταβάλλονται αν αυτό κεωρθκεί αναγκαίο. ϋΕνασ ςωςτά ςτακμιςμζνοσ 

πίνακασ αξιολόγθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, αποτελεί πολφτιμο οδθγό,  για 

τθν κατανομι των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ ςτουσ διάφορουσ τομείσ 

τθσ. Σφμφωνα με τουσ Kaplan και Νοrton (1996c) « θ επιχείρθςθ πρζπει 

να ςυνδζςει τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό με τθν κατανομι των 

κεφαλαίων τθσ, ϊςτε να μπορζςει να μετατρζψει το όραμά τθσ ςε 

πράξθ». Σαν ςυνζπεια αυτοφ μπορεί να κατανείμει τα κεφάλαια τθσ 

ακολουκϊντασ τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ του BSC.  

 
3. 10 Διαχρονικόσ διαχωριςμόσ αίτιου  και αποτελζςματοσ  
 

Θ δομι του BSC  δεν μπορεί να διαχωρίςει χρονικά τθν αιτία και 

το αποτζλεςμα.  Σε πολλζσ ςχζςεισ αιτίασ – αποτελζςματοσ απαιτείται θ 

μεςολάβθςθ ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ.  Αυτό δεν μπορεί να φανεί 

ςτο BSC διότι μετρά τθν αιτία και το αποτζλεςμα τθν ίδια χρονικι 

ςτιγμι. Μια άλλθ αδυναμία είναι ότι μπορεί να κακορίςει τουσ ςτόχουσ 

τθσ επιχείρθςθσ όχι όμωσ τον τρόπο με τον οποίο αυτοί κα 

υλοποιθκοφν. 

Θ αντιμετϊπιςθ αυτϊν των αδυναμιϊν και θ περαιτζρω βελτίωςθ 

του BSC επιχειρείται με τθ χρθςιμοποίθςθ κάποιων  μεκόδων, όπωσ  

π.χ. θ ειςαγωγι τθσ κεωρίασ δυναμικϊν ςυςτθμάτων *Akkermans and  

Oorshot 2002+, για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ χρονικισ 

υςτζρθςθσ μεταξφ αιτίου και αποτελζςματοσ, και θ εφαρμογι μιασ 

γενικευμζνθσ μορφισ QFD για τον κακοριςμό των απαιτοφμενων 

ενεργειϊν που κα οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 
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επιχείρθςθσ *Schnaiderman  1999, Lee and Ko 2000+. Θ εξζταςθ αυτϊν 

των μεκόδων και των αποτελεςμάτων τουσ είναι πζρα από τα όρια τθσ 

παροφςασ εργαςίασ. 

 

3.11 υμπεραςματα  
 

Θ ανακεφαλαίωςθ τθσ προθγθκείςασ ανάλυςθσ μασ επιτρζπει να 

τονίςουμε ότι το κλειδί, για τθν επιτυχι  εφαρμογι του BSC ςε μια 

επιχείρθςθ, είναι θ ορκι επιλογι των δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ 

και των αντίςτοιχων ςτατιςτικϊν τουσ βαρϊν, ϊςτε αυτοί να 

αντικατοπτρίηουν τθν ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ. Οι 

μζκοδοι που παρουςιάςτθκαν, SWOT ANALYSIS, QFD, PVA για τον 

προςδιοριςμό  των δεικτϊν απόδοςθσ και θ  μζκοδοσ ΑΘ για τθν 

επιλογι τουσ και  τον υπολογιςμό των ςτατιςτικϊν βαρϊν τουσ είναι 

περιςςότερο αποτελεςματικζσ, ςε ςχζςθ με τθν εμπειρικι μζκοδο, θ 

οποία επίςθσ χρθςιμοποιείται από τουσ μάνατηερ για λόγουσ ευκολίασ 

και οικονομίασ.  Τα  μειονεκτιματα τθσ εμπειρικισ μεκόδου είναι ότι 

παρουςιάηει υψθλό βακμό υποκειμενικότθτασ και χαμθλότερθ 

ικανότθτα εντοπιςμοφ των πραγματικά κρίςιμων παραγόντων επιτυχίασ 

τθσ επιχείρθςθσ και τθσ ςχετικισ τουσ βαρφτθτασ. 

Ο Ρίνακασ Λςορροπθμζνθσ Στοχοκεςίασ βζβαια δεν ςτερείται 

αδυναμιϊν, πρόκειται όμωσ για μια από τισ πιο αποτελεςματικζσ  νζεσ 

μεκόδουσ  αξιολόγθςθσ  τθσ απόδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ και υπόκειται ςε 

ςυνεχείσ βελτιϊςεισ με ςτόχο τθν εξάλειψθ των προβλθμάτων  του και 

τθν  τελειοποίθςι του, τόςο ςαν μζκοδο  αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ,  

όςο και ςαν μζςο ςτρατθγικισ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ.      
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Κεφάλαιο 4.   Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ CAF 
  

Το Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ (Common Assessment Framework) 

είναι ζνα μοντζλο Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (βαςιςμζνο ςτο 

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο Ροιότθτασ, EFQM), αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ 

των υπουργϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

παρουςιάςτθκε ςε πιλοτικι εκδοχι το Μάιο του 2000, κατά τθ διάρκεια 

τθσ Ρρϊτθσ Συνδιάςκεψθσ Ροιότθτασ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ που 

πραγματοποιικθκε ςτθ Λιςαβόνα. 

Το Κ.Ρ.Α. ζχει ςχεδιαςτεί για να χρθςιμοποιείται ςε όλα τα 

τμιματα του δθμοςίου τομζα και να εφαρμόηεται ςτισ δθμόςιεσ 

οργανϊςεισ ςε εκνικό/ομοςπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. Θ δομι του Ρλαιςίου Κοινισ Αξιολόγθςθσ αποτελείται από 

εννζα κριτιρια, τα οποία αναφζρονται ςτισ βαςικζσ πτυχζσ μίασ 

οργάνωςθσ και εξετάηονται ςε κάκε μορφι διοικθτικισ αλλαγισ.  

 

Θ δομι του ΚΡΑ παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα που ακολουκεί:    

 

Διάγραμμα 3. Δομι του ΚΠΑ 
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Κακζνα από τα εννζα κριτιρια περιζχει πλθκϊρα υποκριτθρίων, 

τα οποία προςδιορίηουν τα κφρια ςθμεία εξζταςθσ, αξιολόγθςθσ και 

βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ – οργανιςμοφ. Οι 

οργανιςμοί (τόςο του δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ τομζα) μποροφν 

να μετροφν, να εκτιμοφν, να προςδιορίηουν επιτυχίεσ ι αποκλίςεισ από 

τουσ ςτόχουσ τουσ και αναλόγωσ να επαναςχεδιάηουν τισ δομζσ τουσ 

ζτςι ϊςτε να βελτιϊνονται ςυνεχϊσ.  

Το ηθτοφμενο είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ, θ οποία επιτυγχάνεται 

τόςο μζςω τθσ διόρκωςθσ των λακϊν, των αςτοχιϊν και των 

παραλείψεων όςο και μζςω τθσ διόρκωςθσ των προχποκζςεων 

λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ – οργανιςμοφ.      

Τα κριτιρια και τα υποκριτιρια που ςυνκζτουν το Κοινό Ρλαίςιο 

Αξιολόγθςθσ διακρίνονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Σε αυτά που ςυνκζτουν τον πυρινα των προχποκζςεων 

λειτουργίασ (enablers) και 

 Σε εκείνα που αφοροφν τθν δζςμθ των αποτελεςμάτων 

(results). 

  

 Ππωσ ζχει αναφερκεί, το Κοινό Ρλαίςιο Αξιολόγθςθσ είναι μία 

μεκοδολογία αυτόαξιολόγθςθσ  ενόσ οργανιςμοφ και ζχει εφαρμοςκεί 

ςτθ δθμόςια διοίκθςθ των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ, ςε διάφορα επίπεδα. 

Το ΚΡΑ κάλλιςτα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςε οργανιςμοφσ 

ιδιωτικϊν ςυμφερόντων, αν και δίνει περιςςότερο ζμφαςθ ςτισ 

προχποκζςεισ, δθλαδι ςτθν ενδουπθρεςιακι κατάςταςθ. Ραρόλα αυτά 

δεν παφει να είναι ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ. 

 Για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΚΡΑ ωσ εργαλείου 

αυτόαξιολόγθςθσ χρειάηεται (European Institute of Public 

Administration) : 

 Ρολιτικι Θγεςία (για δθμόςιεσ υπθρεςίεσ): Ρολιτικι βοφλθςθ, 

απόφαςθ υιοκζτθςθσ του προτφπου αξιολόγθςθσ CAF, 

διοικθτικι υποςτιριξθ και κατεφκυνςθ ςε ανϊτατο επίπεδο. 

 Διοίκθςθ: Υιοκζτθςθ λογικισ ανοικτισ διοίκθςθσ, ςυμμετοχι 

του διοικθτικοφ προςωπικοφ όλων των βακμίδων. 
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 Ρόροι: Διάκεςθ και αξιοποίθςθ των αναγκαίων πόρων. 

 Διοίκθςθ ζργου: Αξιοποίθςθ τεχνικϊν, οδθγιϊν και αρχϊν 

διοίκθςθσ ζργου (project management) 

 Επικοινωνία: Δθμιουργία κλίματοσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ 

μεταξφ πολιτικισ θγεςίασ και δθμοςίων υπαλλιλων  και 

ενεργοποίθςθ του ςυνόλου τθσ κοινωνίασ για τθν αξιόπιςτθ 

αυτοαξιολόγθςθ.  

 Βελτίωςθ: Αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων και 

ανατροφοδότθςθ του ςυςτιματοσ. 

  

 Θ αυτόαξιολόγθςθ βάςει του Κ.Ρ.Α. παρζχει τθ δυνατότθτα ςτθν 

οργάνωςθ να μάκει περιςςότερα για τον εαυτό τθσ.  

 Το ΚΡΑ αποτελεί ζνα εργαλείο που μπορεί να βοθκιςει τισ 

οργανϊςεισ του δθμόςιου τομζα ςε όλθ τθν Ευρϊπθ να 

χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνικζσ τθσ διοίκθςθσ τθσ ποιότθτασ ϊςτε να 

βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ. Το ΚΡΑ ςυνιςτά ζνα απλό, εφχρθςτο 

εργαλείο, που είναι κατάλλθλο για τθν αυτο-αξιολόγθςθ των 

οργανϊςεων του δθμόςιου τομζα. 

  

 Το ΚΡΑ ζχει τζςςερισ κφριουσ ςκοποφσ: 

  

1. Να εκφράςει τα μοναδικά χαρακτθριςτικά των οργανϊςεων 

 του δθμόςιου τομζα. 

  

2. Να χρθςιμεφςει ωσ εργαλείο για τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ που 

 επικυμοφν να βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ. 

  

3. Να αποτελζςει τθ «γζφυρα» μεταξφ των διαφορετικϊν 

 μοντζλων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαχείριςθ ποιότθτασ. 

  

4. Να διευκολφνει τισ ςυγκριτικζσ επιδόςεισ μεταξφ των 

 οργανϊςεων του δθμόςιου τομζα. 

  

 

 



74 

 

Το ΚΡΑ παρζχει: 

  

- μια αξιολόγθςθ θ οποία βαςίηεται ςε πραγματικά ςτοιχεία 

  

- ζνα μζςο ϊςτε να επιτευχκεί ςυνζπεια ωσ προσ τθν 

 κατεφκυνςθ, αλλά και ςυναίνεςθ ςχετικά με το τι πρζπει να γίνει 

 για να βελτιωκεί θ οργάνωςθ 

  

- μια αξιολόγθςθ με μια δζςμθ κριτθρίων, τα οποία ζχουν γίνει 

 ευρζωσ αποδεκτά ςε όλθ τθν Ευρϊπθ 

  

- ζνα μζτρο τθσ προόδου που ςυντελείται με τθν πάροδο του 

 χρόνου μζςω μιασ περιοδικισ αυτό-αξιολόγθςθσ 

  

- ζνα ςφνδεςμο μεταξφ ςκοπϊν και υποςτθρικτικϊν ςτρατθγικϊν 

 και διαδικαςιϊν 

  

- ζνα μζςο που εςτιάηεται ςτθ διαδικαςία βελτίωςθσ εκεί όπου 

 είναι περιςςότερο αναγκαίο 

  

- ευκαιρίεσ για να προωκθκοφν και να καταςτοφν κοινό κτιμα οι 

 διοικθτικζσ πρακτικζσ, εντόσ τθσ ίδιασ υπθρεςίασ κακϊσ και 

 διαφορετικϊν 

  

- ζνα μζςο για να προκλθκεί ενκουςιαςμόσ μεταξφ των 

 υπαλλιλων, αφοφ ςυμμετζχουν και οι ίδιοι ςτθ διαδικαςία 

 βελτίωςθσ 

  

- ευκαιρίεσ για να διαπιςτωκοφν τόςο θ πρόοδοσ όςο και τα 

 ιδιαιτζρωσ υψθλά επίπεδα επιτευγμάτων 

  

- ζνα μζςο ενςωμάτωςθσ των ποικίλων πρωτοβουλιϊν ποιότθτασ 

 ςτθν κακθμερινι επιχειρθςιακι λειτουργία τθσ οργάνωςθσ. 
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Συνοπτικά, θ αυτο-αξιολόγθςθ βάςει του ΚΡΑ παρζχει ςτθν 

οργάνωςθ τθ δυνατότθτα να μάκει περιςςότερα για τον εαυτό τθσ. Σε 

ςφγκριςθ με ζνα πλιρωσ αναπτυγμζνο μοντζλο Διοίκθςθσ Ολικισ 

Ροιότθτασ, το ΚΡΑ είναι ζνα πολφ «ιπιο» μοντζλο, ιδιαίτερα πρόςφορο 

για να αποκτιςουμε μια πρϊτθ ιδζα ςχετικά με το πϊσ λειτουργεί μια 

οργάνωςθ. Υποτίκεται ότι οποιαδιποτε οργάνωςθ που κα επικυμοφςε 

να προχωριςει περιςςότερο κα μποροφςε να επιλζξει ζνα από τα 

πλιρωσ αναπτυγμζνα μοντζλα (όπωσ το μοντζλο Speyer ι το μοντζλο 

EFQM).  

Το ΚΡΑ ζχει το πλεονζκτθμα ότι διατθρεί τθ ςυμβατότθτά του με 

τα κφρια αυτά μοντζλα και ςυνεπϊσ μπορεί να αποτελζςει το πρϊτο 

βιμα για μια οργάνωςθ που κζλει να προχωριςει πιο πζρα με τθ 

διαχείριςθ ποιότθτασ. 
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Κεφάλαιο 5. Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ TQM 
 

5.1 Σι είναι ποιότθτα  
 

Ροιότθτα ςθμαίνει για πολλοφσ  «να είναι ο πελάτθσ ι ο χριςτθσ 
των παρεχόμενων προϊόντων ι και υπθρεςιϊν ευχαριςτθμζνοσ, κακϊσ 
κα ζχουν ικανοποιθκεί πλιρωσ οι ανάγκεσ και απαιτιςεισ του». Μιλάμε 
δθλαδι για υψθλι αντιλαμβανόμενθ απόδοςθ- ικανοποίθςθ του 
καταναλωτι από το προϊόν-υπθρεςία.  

Ρολλζσ γνωςτζσ και μεγάλεσ προςωπικότθτεσ αςχολικθκαν με το 

κζμα τθσ ποιότθτασ και πολλά ςυγγράμματα ζχουν γραφεί ςχετικά. 

Μερικοί από τουσ πιο γνωςτοφσ ερευνθτζσ-ςυγγραφείσ πάνω ςτο κζμα 

αναφζρονται παρακάτω:  

 Dr.Edwards W.Deming. Κεωρείται ο πατζρασ τθσ διοίκθςθσ 

ολικισ ποιότθτασ. Ρρότεινε 14 αρχζσ διοίκθςθσ των 

επιχειριςεων και το ςχζδιο των 7 ςθμείων.  

 Dr.Joseph M.Juran. Ρρότεινε πρόγραμμα για τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ γνωςτό και ϊσ «θ τριλογία τθσ ποιότθτασ».  

 Phillip B.Crosby. Ρρότεινε πρόγραμμα με ςτόχο τθν επίτευξθ 

των «μθδζν λακϊν»(Zero Defect Management). Γνωςτι είναι θ 

Κεωρία του: «Κάνε το ςωςτά με τθν πρϊτθ φορά». 

 Armand V.Feigenbaum. Ζδωςε ζμφαςθ ςτον ζλεγχο τθσ ολικισ 

ποιότθτασ των παραγόμενων προιόντων και παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. 

 Dr.Kaoru Ishikawa. Ρροϊκθςε τθ γνωςτι κεωρία των Κφκλων 

τθσ Ροιότθτασ. 

 Dr. Genichi Taguchi. Ζδωςε τθν εξίςωςθ για τθ ςφνδεςθ των 

αποκλίςεων από τισ προδιαγραφζσ με τθ μείωςθ απωλειϊν και 

τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ.  
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Πίνακασ 4. Οι διαςτάςεισ τθσ ποιότθτασ ςτα προϊόντα 

 

 

5.2 Προςδιοριςμόσ τθσ ποιότθτασ  
 

Αναφορικά με τθν ποιότθτα προϊόντων και υπθρεςιϊν ζχουν 

προτακεί από πολλοφσ ερευνθτζσ διάφορεσ κεωρίεσ, κυριότερεσ από 

τισ οποίεσ αναφζρονται παρακάτω.  

 Θ προςζγγιςθ τθσ υπζρβαςθσ 

 Θ προςζγγιςθ αυτι ζγινε από τθν Barbara Tuchman το 1980: 

«Κατάςταςθ τελειότθτασ ςθμαίνει διάκριςθ τθσ καλισ ποιότθτασ από τθ 

φτωχι ποιότθτα. Θ ποιότθτα προςπακεί να φτάςει τα υψθλότερα 

πρότυπα και δεν  βαςίηεται ςτο πρόχειρο ι το ψεφτικο». 

 Θ προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτο προϊόν  

 Υπάρχουν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά- υλικά τα οποία 

αξιολογοφνται ωσ ζχοντασ καλφτερθ ποιότθτα. Ρ.χ. το δζρμα ςτο 

εςωτερικό ενόσ αυτοκινιτου είναι υψθλότερθσ ποιότθτασ από το 

πλαςτικό.  
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 Θ προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτο χριςτθ  

 Ο χριςτθσ επιλζγει τθν ποιότθτα των αγακϊν. Το προϊόν ι  

υπθρεςία που ικανοποιεί καλφτερα το χριςτθ είναι αυτό /θ με τθν 

καλφτερθ ποιότθτα. Ο Juran αναφζρεται ςε αυτι τθ προςζγγιςθ ωσ 

«fitness for use». Υπονοεί τθ γνϊςθ που ζχει ο χριςτθσ προκειμζνου να 

χρθςιμοποιιςει το προϊόν και να το προςαρμόςει ζτςι ϊςτε να 

καλφπτει μια ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ του. Θ ικανοποίθςθ του πελάτθ 

αντανακλάται μζςα από τθ ςυμπεριφορά του.  

Θ επιχείρθςθ που προςαρμόηεται με βάςθ τθν πλευρά τθσ 

ποιότθτασ χρειάηεται να γνωρίηει επακριβϊσ τθν αγορά ςτθν οποία 

απευκφνεται, να ερευνιςει τισ ανάγκεσ τθσ, και μετά να ςχεδιάςει, να 

καταςκευάςει και να παραδϊςει το κατάλλθλο προϊόν. Για να υπάρχει 

επιτυχία πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν όλεσ οι λειτουργίεσ που ζχουν να 

κάνουν με τθ ποιότθτα ενόσ προϊόντοσ. Τα οφζλθ που αναμζνονται κα 

αυξιςουν το μερίδιο τθσ αγοράσ. Ωςτόςο, με αυτι τθ προςζγγιςθ τθσ 

ποιότθτασ, θ ικανοποίθςθ του πελάτθ μπορεί να μθν επιτευχκεί 

αμζςωσ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί για λόγουσ που δεν ζχουν να κάνουν με 

τθ ποιότθτα του προϊόντοσ. Ρ.χ. ο πελάτθσ μπορεί να μθ καταλάβει ι να 

μθν εκτιμιςει αμζςωσ (με τθν πρϊτθ φορά) τα οφζλθ ενόσ καινοφριου 

προϊόντοσ , αλλά μετά από καιρό.  

 Θ προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν καταςκευι  

Ο Crosby περίγραψε αυτι  τθ προςζγγιςθ  ωσ τθ «ςυμμόρφωςθ 

ςτισ απαιτιςεισ». Θ μθχανικι προδιαγράφει και κακορίηει τα 

χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και το εάν θ καταςκευι που κα 

ςυμμορφωκεί ςε αυτζσ τισ απαιτιςεισ κοςτίηει πολφ ι λίγο. Αυτι θ 

προςζγγιςθ ζχει τα πλεονεκτιματα του να παρζχει αντικειμενικι 

μζτρθςθ των προτφπων ποιότθτασ και να μειϊνει το κόςτοσ τθσ 

ποιότθτασ.  

Μειονεκτιματα τθσ μζτρθςθσ αυτισ είναι ςυνικωσ θ ζλλειψθ 

ενδιαφζροντοσ για τισ προτιμιςεισ του πελάτθ από τουσ υπευκφνουσ. 

Ζνα αμφίβολο αξίωμα είναι ότι θ ικανοποίθςθ του πελάτθ ςχετίηεται 

άμεςα με τθν ακρίβεια των αντίςτοιχων προδιαγραφϊν που κα ζχει το 

προϊόν/ υπθρεςία.  
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 Θ προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν αξία  

Θ προςζγγιςθ αυτι αναφζρεται ςτο ςτοιχείο τθσ τιμισ του 

προϊόντοσ. Ο Broh(1982) αναφζρει: «Θ ποιότθτα είναι ο βακμόσ τθσ 

τελειότθτασ ςε προςιτι τιμι και με τον ζλεγχό τθσ διακφμανςθσ 

/μεταβλθτότθτασ ςε προςιτό κόςτοσ».  

Σφμφωνα με τον Gale, θ προςζγγιςθ αυτι μεταφράηεται ςτο 

γεγονόσ ότι οι αγοραςτικζσ αποφάςεισ του καταναλωτι βαςίηονται ςτο 

παρακάτω μοντζλο: Ζνα χαρακτθριςτικό τθσ αξίασ είναι θ ποιότθτα. Θ 

αγορά με το να προςφζρει ποιότθτα ςτα προϊόντα περιμζνει και ωσ 

αντάλλαγμα τθν αντίςτοιχθ τιμι ςτο προϊόν. Γιατί αρκετά από τα 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα τθσ ποιότθτασ αξιολογοφνται 

υποκειμενικά, και με τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ δεν παρουςιάηονται 

αντικειμενικά κριτιρια. Δυςτυχϊσ οι περιςςότεροι από τουσ οριςμοφσ 

είναι υποκειμενικοί.  

Ωςτόςο, οι βαςιςμζνεσ ςτθν καταςκευι και ςτο προϊόν 

προςεγγίςεισ είναι περιςςότερο αντικειμενικζσ. Και οι δυο 

αποτυγχάνουν ςτο να εκτιμιςουν επαρκϊσ τισ προτιμιςεισ του πελάτθ. 

Θ βαςιςμζνθ ςτο χριςτθ προςζγγιςθ βαςίηεται μόνο ςτον καταναλωτι 

αλλά οι μζκοδοι που προβλζπουν τισ αλλαγζσ ςτισ προτιμιςεισ του 

καταναλωτι, είναι αναξιόπιςτεσ και ανίκανεσ. 

Στθν πράξθ, μια επιχείρθςθ πρζπει να χρθςιμοποιεί μια ςφμπτυξθ 

όλων αυτϊν των προςεγγίςεων. Για να αποδϊςει τα κριτιρια του 

χριςτθ ςτο μθχανικό ςχεδιαςμό, ο Garvin (1988) ςυμφϊνθςε ςτθν 

κατανόθςθ των ςτοιχείων τθσ ποιότθτασ τα οποία παρατθροφνται και 

αξιολογοφνται από το χριςτθ.  

Οι 8 κατευκφνςεισ τθσ ποιότθτασ που όριςε ο Garvin είναι: 

 θ παρουςίαςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά, 

 τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα,  

 θ αξιοπιςτία, όπου το προϊόν δε κα αποτφχει μζςα ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ-μικρι χρονικι περίοδο,  
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 θ ςυμμόρφωςθ ςε ςυγκεκριμζνα πρότυπα ποιότθτασ και 

προδιαγραφζσ ,  

 θ αντοχι, δθλαδι πόςο κα διαρκζςει το προϊόν ςτθν 

αγορά,  

 θ χρθςιμότθτα, δθλαδι  κατά τθ χριςθ,  

 θ αιςκθτικι του  

 και θ διακεκριμζνθ ποιότθτα. 

Οι παραπάνω κατευκφνςεισ δεν ιταν επαρκϊσ εφαρμόςιμεσ ςτθ 

πράξθ. Σε μια ζρευνα των Berry Zeithalm και Parasuraman (1990) 

αναγνωρίςτθκαν και 5 νζα μεγζκθ, τα οποία με βάςθ τθ ςθμαντικότθτα 

τουσ είναι:  

 αξιοπιςτία  

 υπευκυνότθτα, όπου εννοείται θ διάκεςθ για παροχι 

άμεςθσ, αναβακμιςμζνθσ   εξυπθρζτθςθσ,  

 αςφάλεια, εγγφθςθ,  

 επικοινωνία με τον πελάτθ, δθλαδι θ ικανότθτα 

επικοινωνίασ και κατανόθςθσ για το τι κζλει ο πελάτθσ και  

 κατανόθςθ από το χριςτθ για το πϊσ λειτουργεί το προϊόν 

Θ κεωρία των παραπάνω ςυγγραφζων αναφζρει ότι: «Πταν θ 

παραγωγι του προϊόντοσ / υπθρεςία που διατίκεται βελτιϊνεται,  

αυξάνει και θ ικανοποίθςθ του πελάτθ. Πςο πιο ςυχνι είναι θ 

εφαρμογι, τόςο πιο εφκολο είναι να μετρθκεί θ βελτίωςθ τθσ 

παραγωγισ.» 

 

5.3 Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ (TQM) Οριςμόσ 
 Θ Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ (TQM) αναφζρεται ςε ζνα 

ςφςτθμα για τθ διαχείριςθ τθσ Ολικισ Ροιότθτασ, με απϊτερο ςκοπό τθ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αποτελεςματικότθτασ και ευελιξίασ 

μιασ επιχείρθςθσ προσ όφελοσ τόςο τθσ ίδιασ όςο και των πελατϊν τθσ. 

Τα ςθμεία ςτα οποία εςτιάηει θ ΔΟΡ είναι ο ςχεδιαςμόσ, ο προγραμ-

ματιςμόσ, θ οργάνωςθ, θ κατανόθςθ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ και θ 

αποφυγι κάκε λάκοσ προςπάκειασ και ενζργειασ μζςα ςτθν 
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επιχείρθςθ. Υπάρχουν 4 προςεγγίςεισ που κακορίηουν το TQM (Stephen 

G. & Weimerskirch A.): Ερμθνεία TQM, εφαρμογι του, θ φιλοςοφία των 

ειδικϊν για το TQM , θ εξζλιξθ του “quality thinking”.  

 

Θ φιλοςοφία τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ ςφμφωνα με τον 

Deming E. (1982) βαςίηεται ςε 14 ςθμεία για τθν επίτευξθ ποιότθτασ: 

 Συνεχισ εςτίαςθ ςτον ςκοπό βελτίωςθσ των προϊόντων και 

υπθρεςιϊν με ςτόχο να παραμείνει θ επιχείρθςθ ςτθν αγορά, να 

γίνει ανταγωνιςτικι και να παρζχει κζςεισ εργαςίασ. 

 Υιοκζτθςθ νζασ φιλοςοφίασ τθσ ποιότθτασ. Θ διοίκθςθ πρζπει να 

αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ και να θγείται των αλλαγϊν. 

 Ραφςθ τθσ μεκόδου τθσ επιςκόπθςθσ για τθν επίτευξθ ποιότθτασ 

ςτα προϊόντα από τθν αρχικι φάςθ.   

 Τερματιςμόσ τθσ πρακτικισ τθσ ανάκεςθσ εργαςιϊν και προμθκειϊν 

με βάςθ τθν τιμι. Εναλλακτικά ελαχιςτοποίθςθ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ. 

 Συνεχισ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ παραγωγισ και υπθρεςιϊν για 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ παραγωγικότθτασ, αλλά και ςυνεχισ 

προςπάκεια μείωςθσ του κόςτουσ.  

 Εγκακίδρυςθ εκπαίδευςθσ ςτθν εργαςία. 

 Κζςπιςθ τθσ θγεςίασ. Ο ςτόχοσ τθσ θγεςίασ πρζπει να είναι θ 

ςυμβολι τθσ ςτθν καλφτερθ δουλειά τόςο των ανκρϊπων όςο και 

των μθχανθμάτων. Θ θγεςία τόςο τθσ διοίκθςθσ όςο και του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ παραγωγισ χρειάηεται άμεςθ 

αναβάκμιςθ. 

 Εξάλειψθ του φόβου για να μποροφν όλοι να εργάηονται 

αποτελεςματικά. 

 Εξάλειψθ των εμποδίων και των ορίων μεταξφ οργανικϊν τμθμάτων. 

Το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ζρευνασ, του ςχεδιαςμοφ, των 

πωλιςεων και τθσ παραγωγισ πρζπει να εργάηεται ωσ ομάδα και να 

προβλζπει τα προβλιματα παραγωγισ και χριςθσ που μπορεί να 

προκφψουν ςτθν παραγωγι ι τθν παροχι υπθρεςιϊν. 
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 Εξαφάνιςθ των ςυνκθμάτων, ςτόχων και εξαγγελιϊν προσ το 

προςωπικό για μθδενικά λάκθ και νζα επίπεδα παραγωγικότθτασ. Οι 

περιςςότερεσ αιτίεσ για τθ χαμθλι παραγωγικότθτα  και ποιότθτα 

ανικουν ςτο ςφςτθμα και ωσ εκ τοφτου είναι πζραν τθσ δυναμικισ 

των εργαηομζνων. 

 Εξάλειψθ των προτφπων εργαςίασ ςτο εργοςτάςιο και αναπλιρωςι 

τουσ με θγεςία. Εξαφάνιςθ τθσ διοίκθςθσ με ςτόχουσ αρικμοφσ και 

αναπλιρωςι τθσ με θγεςία. 

 Εξάλειψθ των εμποδίων που δεν επιτρζπουν ςτο προςωπικό να είναι 

υπεριφανο για τθν εργαςία του. Θ υπευκυνότθτα των 

προϊςταμζνων πρζπει να αλλάξει από αρικμοφσ ςε ποιότθτα. 

 Κζςπιςθ ενόσ δυναμικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ και 

αυτοβελτίωςθσ όλου του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 Ρροςανατολιςμόσ και προςαρμογι τθσ εργαςίασ όλου του 

προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επίτευξθ τα μετατροπισ. Θ 

μετατροπι είναι θ κακθμερινι εργαςία όλων. 

 

5.4 Κφριεσ αρχζσ τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ 
 

Οι κφριεσ αρχζσ τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ (Deming E. 

,1982) που υποςτθρίηουν τθν εφαρμογι τζτοιων ςυςτθμάτων διοίκθςθσ 

είναι : 

 

 Ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και ςυνεχισ βελτίωςι τθσ. 

 Εςτίαςθ ςτισ ανάγκεσ- απαιτιςεισ του πελάτθ. 

 Ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ τθσ κακισ ποιότθτασ προϊόντοσ, με 

άμεςο ςκοπό τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ κακισ 

ποιότθτασ. 

 Συλλογι και αντικειμενικι ανάλυςθ ςτοιχείων ποιότθτασ. 

 Συνολικι και ςυςτθματικι ςυμμετοχι των εργαηομζνων. 

 Διοίκθςθ με μεικτζσ διαλειτουργικζσ ομάδεσ. 
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5.5 τόχοι ενόσ ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ 
 
Οι ςτόχοι που επιδιϊκονται από τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ 

Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ είναι : 

 

 Αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ μζςω υψθλισ 

αντιλαμβανόμενθσ ποιότθτασ από αυτόν. 

 Συνεχισ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προϊόντων 

και υπθρεςιϊν. 

 Διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςε 

ςχζςθ με το κόςτοσ λειτουργίασ. 

 Αφξθςθ τθσ ικανότθτασ ενόσ οργανιςμοφ να επιτφχει 

καινοτομίεσ, αφξθςθ τθσ ευελιξίασ ςε αναγκαίεσ προςαρμογζσ 

και αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτο ζπακρον. 

 Μείωςθ του χρόνου ειςαγωγισ νζων προϊόντων ι παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. 

 

Θ Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ ςυνδζεται άρρθκτα με τθν ςυνεχι 

προςπάκεια, από πλευράσ επιχείρθςθσ, για βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ  

και τθν επίτευξθ επιχειρθματικισ αριςτείασ. Θ επίτευξθ των 

επιχειρθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ 

υπολογίηεται και αξιολογείται ωσ προσ τα εξισ ςθμεία : 

 

 Λκανοποίθςθ του πελάτθ 

 Λκανοποίθςθ των ανκρωπίνων πόρων 

 Το κοινωνικό όφελοσ 

 Τα οικονομικά μεγζκθ και τθν ςυνολικι αποτελεςματικότθτα 

τθσ επιχείρθςθσ. 
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5.6 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ ΔΟΠ 
 

Οι κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ για τθν εφαρμογι τθσ 

Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ είναι : 

 Δζςμευςθ του ςυνόλου τθσ θγεςίασ  για εφαρμογι τθσ ΔΟΡ 

 Ανάπτυξθ πλάνου με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, κρίςιμουσ 

παράγοντεσ, δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ και ςτόχων ποιότθτασ 

ςτο ςφνολο τθσ επιχείρθςθσ. 

 Ραροχι κινιτρων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του 

προςωπικοφ. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτιματοσ διοίκθςθσ διαδικαςιϊν με 

ζμφαςθ ςτισ λειτουργίεσ και όχι ςτισ οργανωτικζσ μονάδεσ. 

 Ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και όχι ςτθ διόρκωςθ αςτοχιϊν ι 

προβλθμάτων παραγωγισ. 

  

Στο πλαίςιο τθσ ΔΟΡ θ ςυνεχισ βελτίωςθ κεωρείται ωσ τρόποσ 

εργαςίασ και λειτουργίασ μιασ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 4. Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ (ΔΟΠ) 
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ΓΟΠ

Σςνεσήρ Βεληίωζη

Δνδςνάμωζη ανθπώπων

Φπονηίδα ανθπώπων

Δμπλοκή

Σςμμόπθωζη ζηιρ πποδιαγπαθέρ

Καηανομή ςπεςθςνοηήηων

Γιοίκηζη 

Ολικήρ 

Ποιόηηηαρ

(ΓΟΠ)

Ανάπηςξη πολιηικήρ

Δμπλοκή ππομηθεςηών και πελαηών

Ολική εμπλοκή διαδικαζιών

Γιοίκηζη διαδικαζιών

Μέηπηζη απόδοζηρ

Ομαδική επγαζία

Ολική εμπλοκή πποζωπικού

Γιαζθάλιζη 

Ποιόηηηαρ

(ΓΠ)

Ανάπηςξη ζςζηημάηων ποιόηηηαρ

Δξελιγμένορ ζσεδιαζμόρ ποιόηηηαρ

Πεπιεκηικόηαηο εγσειπίδιο ποιόηηηαρ

Μελέηη κόζηοςρ ποιόηηηαρ

Δμπλοκή διαδικαζιών εκηορ ηηρ παπαγωγήρ

Failure mode and effects analysis

Σηαηιζηικόρ Έλεγσορ Γιαδικαζιών

Έλεγσορ 

Ποιόηηηαρ

(ΔΠ)

Δπιθεώπηζη

(Δ)

Γιάζωζη (Salvage)

Ταξινόμηζη, διασωπιζμόρ, reblending

Γιοπθωηικέρ ενέπγειερ

πποζδιοπιζμόρ πηγών μη-ζςμμόπθωζηρ

Ανάπηςξη εγσειπιδίος ποιόηηηαρ

Γεδομένα απόδοζηρ διαδικαζίαρ

Αςηο-αξιολόγηζη

Γοκιμή πποιόνηορ

Βαζικόρ ζσεδιαζμόρ ποιόηηηαρ

Χπήζη βαζικήρ ζηαηιζηικήρ

Paperwork controls
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5.7 Εργαλεία και μεκοδολογίεσ τθσ ΔΟΠ 
 

Τα πιο γνωςτά εργαλεία και μεκοδολογίεσ τθσ ΔΟΡ είναι το 

διάγραμμα ‘Pareto’ και το διάγραμμα ‘αιτίου-αποτελζςματοσ’. Το 80% 

ενόσ προβλιματοσ οφείλεται μόνο ςτο 20% των πικανϊν αιτιϊν, ενϊ 

μόνο το 20% του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ οφείλεται ςτο 80% των 

πικανϊν αιτιϊν. Ρρζπει να δίνεται βάςθ ςτα βαςικά και ουςιϊδθ.  

Επιπλζον τρόποι καταγραφισ είναι:  

 Φφλλα ελζγχου. Καταγραφι τθσ ςυχνότθτασ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου γεγονότοσ.  

 Διαγράμματα ροισ.  

 Στρωματοποίθςθ 

 Διαγράμματα ελζγχου 

 Διαγράμματα διαςποράσ 

 Λςτογράμματα 

 

5.8  υμπζραςμα 
  

Οι πιο ςθμαντικζσ φυςιογνωμίεσ που αςχολικθκαν με τα κζματα 

ολικισ ποιότθτασ ιταν οι W.Edwards Deming, Joseph Juran, Ishikawa, 

Taguchi, Philip Crosby και Armand Feigenbaum. Σε γενικζσ γραμμζσ όλοι 

ςυμφωνοφςαν μεταξφ τουσ. Συνοπτικά, το TQM επιχειρεί να βελτιϊςει 

τθν παραγωγικότθτα και αυτό το κάνει με το να ςυγκεντρϊνεται ςτθν 

ικανοποίθςθ του πελάτθ και με το να «περικλείει» και τουσ υπαλλιλουσ 

ςτθ νοοτροπία αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Ζχει ςαν ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

βαςικισ γραμμισ παραγωγισ και παράλλθλα το ανζβαςμα του θκικοφ 

των υπαλλιλων και τθσ ενδυνάμωςισ τουσ, ενιςχφοντάσ τουσ κυρίωσ 

οικονομικά. Το TQM είναι μια φιλοςοφία ωσ προσ τον τρόπο τθσ 

εργαςίασ. Με τθ πάροδο του χρόνου βελτιϊνεται παρουςιάηοντασ ζνα 

ςφνολο εργαλείων και διαδικαςιϊν που διαςφαλίηουν το προϊόν καλισ 

ποιότθτασ.  
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Το TQM  γίνεται τρόποσ ηωισ και μζροσ τθσ κουλτοφρασ τθσ 

επιχείρθςθσ. Σιμερα, οι περιςςότερεσ αναπτυςςόμενεσ εταιρείεσ 

χρθςιμοποιοφν το TQM  ωσ μια διοικθτικι φιλοςοφία. Σφμφωνα με τον 

Drucker, το « Zero Defect Management » (διαχείριςθ με μθδενικά 

ελαττϊματα) ι αλλιϊσ το TQM  ςθμαίνει Excellence in Management.  

Εν κατακλείδι, θ Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ (Total Quality 

Management) κεωρεί πωσ θ ποιότθτα είναι ζνα ςτοιχείο τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μιασ χϊρασ, που προςφζρει ϊκθςθ 

για βελτίωςθ τθσ. Αυτό γιατί όςο αυξάνεται θ ανταγωνιςτικότθτα ςε μια 

χϊρα, τόςο περιςςότερο βελτιϊνεται και θ οικονομία τθσ. Ο 

ςυνδυαςμόσ των χαμθλϊν τιμϊν με τθν υψθλι ποιότθτα, προςφζρει 

πρόςκετο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα. Θ διαδικαςία του benchmarking 

είναι απαραίτθτο εργαλείο για να μπορζςει μια εταιρεία να 

ανταγωνιςτεί μια άλλθ και να αντεπεξζλκει ςτθν ανταγωνιςτικι αγορά. 

Τζλοσ, το να εφαρμόςει μια επιχείρθςθ τθ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ 

τθν κακιςτά ανταγωνιςτικι μζςα ςτο κλάδο των ομοειδϊν 

επιχειριςεων. 
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Κεφάλαιο 6.  Μοντζλο επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM 
  

Το Ευρωπαϊκό Μδρυμα για τθν Διοίκθςθ τθσ Ροιότθτασ (EFQM) 

ιδρφκθκε με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

Ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, για να βοθκιςει ςτθν προϊκθςθ μιασ 

κουλτοφρασ διαρκοφσ Επιχειρθματικισ Αριςτείασ.   

Λδρυτικά μζλθ του ιταν 14 από τουσ πιο επιφανείσ οργανιςμοφσ 

τθσ Ευρϊπθσ, ενϊ ςιμερα ζχει μζλθ χιλιάδεσ οργανιςμοφσ όλων των 

μεγεκϊν, τόςο από τον ιδιωτικό όςο και από το δθμόςιο τομζα ςε 30 

χϊρεσ. Επιπλζον ςε κάκε χϊρα ξεχωριςτά διατθρεί εκνικό εκπρόςωπο 

(ΝΟ - National Partner Organization), ενϊ ςθμειϊνεται ότι για τθν 

Ελλάδα τον επίςθμο αυτό ρόλο κατζχει θ Ελλθνικι Εταιρία Διοικιςεωσ 

Επιχειριςεων - ΕΕΔΕ. 

Το βαςικό του εργαλείο είναι το Μοντζλο Επιχειρθματικισ 

Αριςτείασ EFQM (EFQM Excellence Model), ζνα πολλαπλό μοντζλο 

μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ, το οποίο οι οργανιςμοί χρθςιμοποιοφν για να 

μετριςουν τα δυνατά και αδφνατά τουσ ςθμεία. Το Μοντζλο 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM είναι το πιο διαδεδομζνο 

επιχειρθςιακό πλαίςιο ςτθν Ευρϊπθ και ιδθ περιςςότεροι από 30.000 

κορυφαίοι οργανιςμοί, από τον ιδιωτικό και το δθμόςιο τομζα, το ζχουν 

εφαρμόςει.  

Ανεξάρτθτα από το είδοσ, το μζγεκοσ, τθ δομι ι τθν ωριμότθτα, 

το Ευρωπαϊκό Μοντζλο επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM αποτελεί ζνα 

πρακτικό εργαλείο που βοθκά τισ επιχειριςεισ να εντοπίςουν τα ιςχυρά 

τουσ ςθμεία και τισ περιοχζσ που επιδζχονται βελτίωςθ.  

Το Μοντζλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τισ επιχειριςεισ με 

διάφορουσ τρόπουσ με ςτόχο πάντα τθν επιτυχία των ςκοπϊν τουσ. 

Ενδεικτικά, μπορεί να λειτουργιςει ωσ:  

 Εργαλείο αυτό -αξιολόγθςθσ  

 Μζςο Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ ( Benchmarking ) με άλλεσ 

επιχειριςεισ  
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 Οδθγόσ για τον εντοπιςμό περιοχϊν που επιδζχονται 

βελτίωςθ  

 Βάςθ για ζνα κοινό επιχειρθματικό λεξιλόγιο και τρόπο 

ςκζψθσ  

 Βελτίωςθ τθσ δομισ του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

επιχείρθςθσ  

   

6.1 Σο Ευρωπαϊκό Μοντζλο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ  
  

Θ επιχειρθματικι αριςτεία αναφζρεται ςτο ςφνολο τθσ 

λειτουργίασ των επιχειριςεων και εκφράηεται από τθ δζςμευςθ τθσ 

Διοίκθςισ τουσ να ακολουκιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ που αναφζρονται 

ςτο Ευρωπαϊκό Μοντζλο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ αλλά και ανάλογων 

άλλων διεκνϊν ι εκνικϊν μοντζλων.  

Ενδεικτικά οι αρχζσ αυτζσ είναι:  

• Διοίκθςθ βαςιςμζνθ ςε μετριςιμα δεδομζνα (δείκτεσ), 

 διεργαςίεσ και αποτελζςματα  

• Ρροςανατολιςμόσ ςτθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων και 

 προςδοκιϊν των πελατϊν  

• Ανάπτυξθ και ςυμμετοχι του ανκρϊπινου δυναμικοφ  

• Ανάπτυξθ αμοιβαίωσ επωφελϊν ςυνεργαςιϊν με τουσ πελάτεσ, 

 προμθκευτζσ και κοινωνικοφσ φορείσ  

• Συνεχισ μάκθςθ, ανάπτυξθ καινοτομιϊν και επίτευξθ ςυνεχοφσ 

 βελτίωςθσ  

• Κοινωνικι ευκφνθ (προςταςία του περιβάλλοντοσ)  

Τα κριτιρια βάςει των οποίων αξιολογείται μια επιχείρθςθ ςε 

ςχζςθ με τθν επιχειρθματικι αριςτεία είναι:  

• Δραςτθριότθτεσ τθσ Θγεςίασ τθσ Επιχείρθςθσ  
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• Ανάπτυξθ Ρολιτικισ και Στρατθγικισ Επιχείρθςθσ  

• Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  

• Ανάπτυξθ Συνεργαςιϊν και Διαχείριςθ Ρόρων  

• Σχεδιαςμόσ – Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Διεργαςιϊν  

• Μετριςεισ Λκανοποίθςθσ Ρελατϊν  

• Μετριςεισ Λκανοποίθςθσ Εργαηομζνων  

• Ανάπτυξθ ςχζςεων τθσ Επιχείρθςθσ με το Ρεριβάλλον (φυςικό 

 και κοινωνικό)  

• Επιχειρθματικά Αποτελζςματα  

Ο ανωτζρω ςτόχοσ επιδιϊκεται να επιτευχκεί μζςω των 

ακολοφκων παρεμβάςεων :  

• Eνίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υιοκζτθςθ του Ευρωπαϊκοφ 

 Μοντζλου Επιχειρθματικισ Αριςτείασ  

• Επιβράβευςθ επιχειριςεων που παρουςιάηουν εξαιρετικζσ 

 επιδόςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ Επιχειρθματικισ Αριςτείασ  

Στα αναμενόμενα αποτελζςματα από τισ παρεμβάςεισ αυτζσ 

περιλαμβάνονται :  

• Kαλλιζργεια κλίματοσ αριςτείασ ςτον επιχειρθματικό τομζα  

• Αφξθςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων που επιτυγχάνουν 

 εξαιρετικζσ επιδόςεισ.  

• Ευαιςκθτοποίθςθ και προϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ 

 τεχνολογιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, των ΑΡΕ και τθσ 

 εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 
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6.2 Σα Επίπεδα Επιχειρθματικισ Αριςτείασ - EFQM Levels of 

Excellence  
 Τα «Επίπεδα Επιχειρθματικισ Αριςτείασ – EFQM» ζχουν 

δθμιουργθκεί με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των οργανιςμϊν ςτα εννζα 

κριτιρια του Μοντζλου Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM. Τα Επίπεδα 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ αποτελοφν το όπλο των ςφγχρονων 

επιχειριςεων που ςτοχεφουν ςτθ ςυνεχι ανάπτυξθ και ςτθ βελτίωςθ 

των επιχειρθματικϊν τουσ αποτελεςμάτων. 

 Ο κεςμόσ των Επιπζδων επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM 

μπορεί να κατευκφνει τισ επιχειριςεισ προσ τθν επίτευξθ των 

υψθλότερων επιπζδων Αριςτείασ, κινθτοποιϊντασ και ενκαρρφνοντασ 

τθ ςυςτθματικι βελτίωςι τουσ. Ταυτόχρονα, κζτει ορόςθμα και 

επιςθμαίνει τθ διαρκι πρόοδο και ωριμότθτα ςτουσ ςυμμζτοχουσ τθσ 

επιχείρθςθσ -το προςωπικό, τουσ προμθκευτζσ και τουσ πελάτεσ. 

Επίςθσ, κζτει ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ τθ μάκθςθ και τθν 

εκπαίδευςθ.  

Υπάρχουν τρία ξεχωριςτά επίπεδα διάκριςθσ βάςει του Μοντζλου 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM :  

 Δζςμευςθ ςτθν Επιχειρθματικι Αριςτεία ( Committed to 

Excellence )  

 Αναγνϊριςθ για τθν Επιχειρθματικι Αριςτεία ( Recognised for 

Excellence )  

 Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM ( EFQM 

Excelence Award )  

 

ΕΡΛΡΕΔΟ 1 : Δζςμευςθ ςτθν Επιχειρθματικι Αριςτεία (Committed 

to Excellence ) 

Το επίπεδο αυτό ζχει ςχεδιαςτεί για επιχειριςεισ /οργανιςμοφσ 

(Λδιωτικοφ & Δθμοςίου Τομζα) και επιχειρθςιακζσ μονάδεσ που 

βρίςκονται ςτο ξεκίνθμα του ταξιδιοφ τουσ προσ τθν Επιχειρθςιακι 

Αριςτεία. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν δθμιουργία 
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πάκουσ και δζςμευςθσ μεταξφ των εςωτερικϊν ςυμμετοχϊν ( 

stakeholders ), προκειμζνου να αξιοποιθκεί θ ευκαιρία για τθν ζναρξθ 

δραςτθριοτιτων βελτίωςθσ.  

Το ςυγκεκριμζνο επίπεδο βοθκά τισ επιχειριςεισ να διευρφνουν 

με απλό και πρακτικό τρόπο τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία βάςει του 

Μοντζλου Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM και τθσ λογικισ RANDAR .  

Το επίπεδο αυτό ακολουκεί μια διαδικαςία δφο φάςεων.  

•  Αυτοαξιολόγθςθ: Το πρϊτο ςτάδιο αφορά τθν αξιολόγθςθ του 

οργανιςμοφ ςφμφωνα με τα 9 κριτιρια του Μοντζλου Επιχειρθματικισ 

Αριςτείασ EFQM , προκειμζνου να γίνει κατανοθτόσ ο βακμόσ απόδοςισ 

του ςε ςχζςθ με το Πραμα και τθ Στρατθγικι του. Στθ ςυνζχεια, 

απαιτείται να χρθςιμοποιθκοφν τα ςυμπεράςματα από τθν αξιολόγθςθ, 

ϊςτε να τεκοφν προτεραιότθτεσ και να ςχεδιαςτοφν οι ενζργειεσ 

ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ για βελτίωςθ που επιςθμάνκθκαν.  

•  Επιτόπια Επίςκεψθ ( Site Visit ): Σε αυτό το ςτάδιο οι 

οργανιςμοί καλοφνται να επιδείξουν τθν επιτυχι ανάπτυξθ 3 

τουλάχιςτον βελτιωτικϊν δράςεων ( projects ), βάςει των 

αποτελεςμάτων τθσ αυτό -αξιολόγθςθσ που ζχει προθγθκεί.  

Συνολικά θ διαδικαςία διαρκεί 6-9 μινεσ από τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Συμμετοχισ. Οι διακρικείςεσ επιχειριςεισ 

λαμβάνουν πιςτοποιθτικό και λογότυπο πανευρωπαϊκισ αναγνϊριςθσ 

με ιςχφ 2 ετϊν από τθν θμερομθνία τθσ επιτόπου επίςκεψθσ.  

Μετά από ενάμιςι χρόνο από τθν θμερομθνία τθσ Διάκριςθσ ι 

νωρίτερα οι οργανιςμοί μποροφν να υποβάλουν εκ νζου αίτθςθ ςε 

αυτό το επίπεδο με μειωμζνο κόςτοσ ςυμμετοχισ, ϊςτε να 

επαναλάβουν τθ διαδικαςία ανανεϊνοντασ ταυτόχρονα τθ Διάκριςι 

τουσ για ακόμα δφο χρόνια.  

 Αναγνϊριςθ για τθν Επιχειρθματικι Αριςτεία (Recognised for 

Excellence)  

Αυτό το επίπεδο ζχει ςχεδιαςτεί για επιχειριςεισ /οργανιςμοφσ ι 

επιχειρθςιακζσ μονάδεσ ( operational units ) που διακζτουν εμπειρία 
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ςτθν αυτό -αξιολόγθςθ βάςθ του Μοντζλου Επιχειρθματικισ Αριςτείασ 

EFQM . Βαςίηεται ςτο ολοκλθρωμζνο μοντζλο του EFQM , που 

περιλαμβάνει 9 κριτιρια και 32 υπο-κριτιρια. Ρροςφζρει ςτισ 

υποψιφιεσ επιχειριςεισ τα πλεονεκτιματα μιασ δομθμζνθσ 

προςζγγιςθσ για τον εντοπιςμό των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων, 

κακϊσ και των περιοχϊν που επιδζχονται βελτίωςθ. Οι οργανιςμοί 

ακολουκοφν μια διαδικαςία παρόμοια αλλά απλοφςτερθ από αυτι του 

Ευρωπαϊκό Βραβείου Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM . Θ βακμολογία 

των επιτυχθμζνων επιχειριςεων κα πρζπει να ιςοφται ι να ξεπερνά 

τουσ 300 βακμοφσ ζπειτα από τθν επιτόπια επίςκεψθ των αξιολογθτϊν. 

Βάςει τθσ βακμολογίασ θ Διάκριςθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:  

Οι διακρικείςεσ επιχειριςεισ λαμβάνουν πιςτοποιθτικό και 

λογότυπο πανευρωπαϊκισ αναγνϊριςθσ με ιςχφ 2 ετϊν από τθν 

θμερομθνία τθσ επιτόπου επίςκεψθσ.  

 
 
 
 

 

6.3 Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ (EFQM 
Excellence Award) 

 

To Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM είναι 

ζνασ αυςτθρόσ και απαιτθτικόσ διαγωνιςμόσ ςχεδιαςμζνοσ για 

επιχειριςεισ και επιχειρθςιακζσ μονάδεσ ( operational units ) που 

φιλοδοξοφν να κατακτιςουν τα ανϊτερα Ευρωπαϊκά ι Ραγκόςμια 

επίπεδα Επιχειρθματικισ Αριςτείασ και που αντιμετωπίηονται ωσ εκνικά 

και ευρωπαϊκά πρότυπα με μία πεντάχρονθ τουλάχιςτον πορεία 

ςυνεχοφσ βελτίωςθσ .  

Το Βραβείο βαςίηεται ςτο Μοντζλο Επιχειρθματικισ Αριςτείασ 

EFQM το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ θ βάςθ για πολλά εκνικά και 

περιφερειακά Βραβεία Ροιότθτασ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ .  
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Μια ειδικι επιτροπι αναςκοπεί τισ εκκζςεισ και τα 

αποτελζςματα τθσ επιτόπου επίςκεψθσ των υποψθφίων επιχειριςεων 

και αποφαςίηει τθν κατάταξθ των υποψθφίων ςε βακμίδεσ επιτυχίασ . 

Οι βακμίδεσ αυτζσ είναι Finalist , Prize Winners και εν τζλει EFQM 

Excellence Award Winner . 

Πλεσ αυτζσ οι Διακρίςεισ απονζμονται ςτισ επιχειριςεισ ςτο 

ετιςιο πανευρωπαϊκό FORUM του EFQM ,το οποίο φιλοξενείται κάκε 

χρόνο και από διαφορετικι πόλθ τθσ Ευρϊπθσ και αποτελεί γεγονόσ 

εξαιρετικισ ςθμαςίασ .  

 
6.4 Γιατί πρζπει να ςυμμετάςχει θ επιχείρθςθ ςτα επίπεδα 

επιχειρθματικισ αριςτείασ EFQM  
 

Θ ςυμμετοχι των επιχειριςεων ςτα επίπεδα επιχειρθςιακισ 

αριςτείασ : 

 Βοθκά τθν επιχείρθςθ να γίνει πιο ςυςτθματικι ςτον τρόπο με 

τον οποίο προτεραιοποιεί, καταγράφει και υλοποιεί τισ 

βελτιωτικζσ ενζργειεσ που προκφπτουν .  

 Θ επιχείρθςθ αξιολογείται και παράλλθλα λαμβάνει μία 

αμερόλθπτθ και δομθμζνθ ανατροφοδότθςθ για τθν εικόνα του 

ςυςτιματοσ διοίκθςθσ που ακολουκεί. Επιπλζον ,θ 

ανατροφοδότθςθ βοθκά τισ επιχειριςεισ να προγραμματίςουν 

τισ επόμενεσ βελτιωτικζσ ενζργειεσ ,ενϊ προςδίδει ςθμαντικά 

ςτοιχεία ςτθ δθμιουργία ενόσ πλιρουσ και αποτελεςματικοφ 

Business Plan .  

 Ρροςφζρει μια ξεχωριςτι και αναγνωριςμζνου κφρουσ 

αναγνϊριςθ παγκοςμίωσ που βαςίηεται ςτο πιο ευρζωσ 

διαδεδομζνο Επιχειρθματικό Ρλαίςιο τθσ Ευρϊπθσ ( EFQM 

Excellence Model )που είναι αναγνωριςμζνο ςε όλο τον Κόςμο .  

 Δίνει τθν ευκαιρία Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ ( benchmark ) με τισ 

υπόλοιπεσ επιχειριςεισ ςτθν Ευρϊπθ που εφαρμόηουν το ίδιο 

πλαίςιο ,μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγονται υποδειγματικζσ 

επιχειριςεισ ( role models ) .  
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 Είναι ζνασ πρακτικόσ και εφχρθςτοσ τρόποσ για να αποκτιςουν 

οι οργανιςμοί εμπειρία και εξοικείωςθ με το Μοντζλο 

επιχειρθματικισ Αριςτείασ και τθν τεχνικι τθσ Αυτο-αξιολόγθςθ 

ωσ εργαλείο για τον προςδιοριςμό και τθν ςωςτι διαχείριςθ 

των περιοχϊν προσ βελτίωςθ .  

 Αναγνωρίηει τθν ςυςτθματικι εφαρμογι των Αρχϊν τθσ 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ και των πλαιςίων του μάνατημεντ  
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6.5 υμπζραςμα 
 

Το Μοντζλο αναγνωρίηει ότι υπάρχουν πολλζσ προςεγγίςεισ για 

να πετφχει ζνασ οργανιςμόσ τθν επιχειρθματικι αρίςτευςθ, 

βελτιϊνοντασ τθν απόδοςι του ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ του, με τθν 

προχπόκεςθ ότι «τα άριςτα επιχειρθματικά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με 

τθν απόδοςθ του οργανιςμοφ, τουσ πελάτεσ, το ανκρϊπινο δυναμικό 

και τθν κοινωνία, επιτυγχάνονται μζςα από τθν κακοδιγθςθ τθσ 

θγεςίασ τθσ εταιρικισ πολιτικισ και ςτρατθγικισ, τθσ αποτελεςματικισ 

διαχείριςθσ των ανκρϊπων, των πόρων, των ςυνεργαςιϊν και των 

διαδικαςιϊν». 

Πλα αυτά τα χαρακτθριςτικά αποτελοφν τα εννζα κριτιρια του 

Μοντζλου(Διάγραμμα 5). Ο μθχανιςμόσ του Μοντζλου λειτουργεί και 

τροφοδοτείται από τθν αδιάκοπθ καινοτομία και μάκθςθ (innovation 

and learning), ενϊ υποςτυλϊνεται από τισ Βαςικζσ Αρχζσ τθσ 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ.  

Διάγραμμα 5. Σα εννζα κριτιρια του μοντζλου EFQM 
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Το Μοντζλο είναι ςυμβατό με όλεσ τισ γνωςτζσ μεκόδουσ 

μζτρθςθσ και ςφγκριςθσ αποτελεςμάτων, όπωσ για παράδειγμα τα ISO 

9000/ 14000, τα Process Survey Tools τθσ Phillips, τισ μεκοδολογίεσ 

Balanced Scorecard και Six Sigma, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό, αν 

αναλογιςτεί κανείσ πωσ αυτζσ οι μεκοδολογίεσ προςφζρουν θ κάκε μια 

τα δικά τθσ οφζλθ ςτον οργανιςμό. 

 Αποδεδειγμζνα, όπωσ προκφπτει από πρόςφατθ ζρευνα του 

Ρανεπιςτθμίου του Leicester, θ εφαρμογι του Μοντζλου 

Επιχειρθματικισ Αριςτείασ EFQM βελτιϊνει ςθμαντικά τα 

αποτελζςματα των επιχειριςεων που το εφαρμόηουν. Θ ζρευνα 

καταδεικνφει πωσ οι εταιρείεσ που ζχουν διακρικεί για τθν επιτυχθμζνθ 

και ουςιαςτικι εφαρμογι του Μοντζλου Επιχειρθματικισ Αριςτείασ 

παρατθροφν αφξθςθ ςτισ πωλιςεισ κατά μζςο όρο 77%, ςε ςφγκριςθ με 

τισ εταιρείεσ του ίδιου κλάδου.  

 Θ ζρευνα, επίςθσ, αποκάλυψε πωσ οι επιχειριςεισ που 

ακολουκοφν τθ φιλοςοφία του Μοντζλου ξεπερνοφν τισ ανταγωνιςτικζσ 

εταιρείεσ κατά μζςο όρο 36% τθσ μετοχικισ αξίασ.  
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Κεφάλαιο 7.  υγκριτικι Αξιολόγθςθ Benchmarking 
 

Benchmarking είναι θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των τεχνολογιϊν, 

των διαδικαςιϊν παραγωγισ, και των προϊόντων ενόσ οργανιςμοφ ςε 

ςχζςθ με τουσ καλφτερουσ Ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ ςτο αντίςτοιχο 

πεδίο. 

 
7.1 χετικά με τθν τεχνικι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 
 

H Συγκριτικι Αξιολόγθςθ αφορά ςτθ διαδικαςία βελτίωςθσ των 

επιδόςεων, μζςω ςυνεχοφσ κακοριςμοφ, κατανόθςθσ, και προςαρμογισ 

διακεκριμζνων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν, που εντοπίηονται εντόσ και 

εκτόσ των πλαιςίων δραςτθριότθτασ ενόσ οργανιςμοφ (εταιρία, 

δθμόςιοσ οργανιςμόσ, Ρανεπιςτιμιο, ερευνθτικόσ φορζασ, κ.τ.λ.). 

Ρρωτοπόροσ ςτο κζμα αυτό υπιρξε από το 1979 θ εταιρία Xerox, 

ςτα πλαίςια τθσ πολιτικισ τθσ απζναντι ςτο διεκνι ανταγωνιςμό 

αναφορικά με τθν αγορά φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων, με 

αφετθρία τθν ανατροπι τθσ μθχανικισ καταςκευισ των ανταγωνιςτικϊν 

προϊόντων. Ζκτοτε, το πεδίο εφαρμογισ τθσ τεχνικισ διευρφνκθκε και 

πλζον περιλαμβάνει και επιχειρθματικζσ υπθρεςίεσ και διαδικαςίεσ. 

Αυτι τθ ςτιγμι, θ Xerox τθν εφαρμόηει ςε 240 παραμζτρουσ βζλτιςτων 

επιδόςεων, ςε ςφγκριςθ με τα αρχικά ςτάδια, που είχε εφαρμοςτεί ςε 

μικρότερθ κλίμακα.  

Θ Συγκριτικι Αξιολόγθςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν 

πραγματοποιείται ςυνικωσ από εταιρίεσ κορυφαίων επιδόςεων ςε 

διάφορουσ βιομθχανικοφσ τομείσ. Αυτό είναι δυνατό για το λόγο ότι,  

πολλζσ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ δεν διαφζρουν ουςιαςτικά από 

τομζα ςε τομζα.  

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ τεχνικισ είναι θ βελτίωςθ οποιαςδιποτε 

δεδομζνθσ επιχειρθματικισ διαδικαςίασ, κυρίωσ, με τθν αξιοποίθςθ 

"βζλτιςτων πρακτικϊν", παρά απλϊσ με τθ μζτρθςθ βζλτιςτων 

επιδόςεων. Οι βζλτιςτεσ πρακτικζσ επιφζρουν και βζλτιςτθ επίδοςθ. Οι 
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επιχειριςεισ που μελετοφν τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ζχουν περιςςότερεσ 

ευκαιρίεσ να αποκομίςουν ςτρατθγικό, λειτουργικό και οικονομικό 

πλεονζκτθμα. Θ ςυςτθματικι χριςθ τθσ τεχνικισ αποβλζπει ςτον 

εντοπιςμό, τθ μελζτθ, τθν ανάλυςθ και τθν προςαρμογι βζλτιςτων 

πρακτικϊν, κακϊσ και ςτθν εφαρμογι των βζλτιςτων αποτελεςμάτων. 

 Για μια όμωσ ςτακερι ςυγκομιδι ωφελειϊν από τθ διαδικαςία 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, τα ανϊτατα διοικθτικά ςτελζχθ ενδεχομζνωσ 

να χρειάηεται να προβοφν ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ όςον αφορά τθ 

γενικότερθ φιλοςοφία τθσ επιχείρθςθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ, ωςτόςο, 

αποδεςμεφοντασ το πλιρεσ δυναμικό τθσ τεχνικισ, ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα ςθμαντικζσ αποςβζςεισ και ςτρατθγικά πλεονεκτιματα.  

Θ διαδικαςία τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςυνίςταται ςτθ 

ςφγκριςθ των επιδόςεων μιασ επιχείρθςθσ, ςτθ βάςθ μιασ ςειράσ 

μετριςιμων παραμζτρων ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, ωσ προσ μια άλλθ 

επιχείρθςθ που ζχει επιτφχει τισ βζλτιςτεσ επιδόςεισ ςε αυτοφσ τουσ 

δείκτεσ. Θ ανάπτυξθ τθσ τεχνικισ αποτελεί μια επαναλθπτικι και 

ςυνεχι διαδικαςία που προχποκζτει πικανότατα τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν με άλλουσ οργανιςμοφσ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνεργαςία μαηί 

τουσ να διαμορφωκεί ζνα αποδεκτό ςφςτθμα μζτρθςθσ. 

 Θ τεχνικι, ωσ βελτιωτικό εργαλείο, κα πρζπει πάνω από όλα να 

εςτιάηεται ςτον πελάτθ, και να υπαγορεφεται από τισ ανάγκεσ του 

πελάτθ και τθσ επιχείρθςθσ. Από τθν άλλθ, θ ςφγκριςθ από μόνθ τθσ 

αποτελεί μια πρακτικι που ςυνίςταται ςτθ μετριοπάκεια, ζτςι ϊςτε να 

γίνεται αποδεχτι θ υπεροχι κάποιου άλλου ςε ζναν τομζα, κακϊσ και 

ςτθ ςφνεςθ, ϊςτε να γίνει αντιλθπτόσ ο τρόποσ με τον οποίο κα γίνει 

ιςάξιόσ του, ι υπζρτεροσ.  

Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται με τθ βοικεια επιλεγμζνων 

δεικτϊν που αφοροφν επιδόςεισ ςτουσ παρακάτω τομείσ:  

 των χρθματοοικονομικϊν 

 τθσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ πόρων και προςωπικοφ 

 τθσ ςτρατθγικισ 

 τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 
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 τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ 

 των προϊόντων και του μάρκετινγκ 

 τθσ ποιότθτασ και ικανοποίθςθσ των πελατϊν 

 τθσ αποκικθσ 

 τθσ αλυςίδασ των προμθκειϊν. 

 

7.2  τόχοι τθσ τεχνικισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 
 

Θ τεχνικι απαιτεί τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν από μια 

επιχείρθςθ προκειμζνου να αξιοποιθκεί κετικά ςε μια άλλθ. Ο ςτόχοσ 

είναι θ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν που ακολουκοφνται ςτθν επιχείρθςθ 

αποδζκτθ με τθν εφαρμογι αποτελεςματικϊν διαδικαςιϊν (ανκρϊπινθ 

εργαςία, εξοπλιςμόσ και ςυςτιματα πλθροφοριϊν). Ρρόκειται για μια 

πολφτιμθ Τεχνικι Επιχειρθςιακισ Οργάνωςθσ και θ εφαρμογι τθσ δεν 

περιορίηεται μόνο ςτον εντοπιςμό καινοτόμων διαδικαςιϊν, αλλά 

περιλαμβάνει, επίςθσ, τθν ανακάλυψθ τθσ ιδζασ που κρφβεται πίςω 

από τθν καινοτομία. Ρρόκειται για μια μορφι ςυγκριτικισ ανάλυςθσ.  

Θ διαμόρφωςθ οριςμζνων κοινϊν πεδίων που κα αποτελζςουν 

τισ βάςεισ για τθ ςφγκριςθ είναι επίςθσ απαραίτθτθ. Συνικωσ 

εντοπίηονται μία ι περιςςότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ για ανάλυςθ και 

επιλζγονται ζνα ι περιςςότερα ςυςτιματα μζτρθςθσ ωσ ποςοτικι βάςθ 

για ςφγκριςθ. Οι περιοχζσ αυτζσ ςυγκρίνονται κατόπιν με αποδεκτά  

ςθμεία αναφοράσ που προκφπτουν από αναγνωριςμζνεσ πθγζσ 

βζλτιςτθσ πρακτικισ. Τελικά τα ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν 

είναι ςχετικά με:  

 Τισ εναλλακτικζσ λφςεισ για τθν παροφςα διαδικαςία, και 

 Τα οφζλθ, τισ δαπάνεσ και τουσ κινδφνουσ που ςυνεπάγονται 

οι λφςεισ αυτζσ. 

Ουςιαςτικά, θ τεχνικι λειτουργεί ςτο βακμό που τα κριτιρια 

μποροφν να είναι αποτζλεςμα ςυμφωνίασ και μποροφν να βρεκοφν οι 
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κατάλλθλοι δείκτεσ ςφγκριςθσ για τουσ οποίουσ υπάρχουν διακζςιμεσ 

μετριςεισ.  

 
7.3 Η μεκοδολογία τθσ τεχνικισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθς 
 

Θ εφαρμογι τθσ τεχνικισ αποτελείται από πζντε φάςεισ: 

1. Σχεδιαςμόσ: Στθ φάςθ αυτι ο οργανιςμόσ κακορίηει το πεδίο 

εφαρμογισ τθσ ςφγκριςθσ και τον τφπο του οργανιςμοφ ο οποίοσ κα 

αποτελζςει τθ βάςθ ςφγκριςθσ. 

2. Ανάλυςθ: Μετά από τθ ςυγκζντρωςθ των δεδομζνων, 

αναλφεται θ διαφορά τθσ επίδοςθσ μεταξφ του οργανιςμοφ–πθγι και 

του οργανιςμοφ-αποδζκτθ. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται προφανισ θ 

βζλτιςτθ πρακτικι. 

3. Ενςωμάτωςθ: Το ςτάδιο αυτό αφορά ςτθν προετοιμαςία του 

οργανιςμοφ-αποδζκτθ   προκειμζνου να υλοποιιςει τισ δράςεισ. 

4. Δράςθ: Ρρόκειται για τθ φάςθ υλοποίθςθσ των αποφάςεων - 

δράςεων από τον αποδζκτθ οργανιςμό.  

5. Ωρίμανςθ: Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθ ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ και κακιςτά δυνατι τθ ςυνεχι 

εκμάκθςθ, κακϊσ και τθν ειςροι ςτοιχείων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ του 

αποδζκτθ οργανιςμοφ.  

Σε γενικζσ γραμμζσ, υπάρχουν τζςςερισ μορφζσ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ: 

(1) Συγκριτικι αξιολόγθςθ του ανταγωνιςτι: Θ ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ διεξάγεται ωσ προσ τουσ ανταγωνιςτζσ και θ ανάλυςθ 

δεδομζνων εξετάηει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ο ανταγωνιςτισ 

παρουςιάηει υψθλότερθ επίδοςθ.  

Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί, από τθ 

μία πλευρά, να είναι απλοφςτεροσ από άλλουσ τφπουσ και, από τθν 

άλλθ, πιο περίπλοκοσ. Είναι απλοφςτεροσ υπό τθν ζννοια ότι πολλζσ 
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εξωγενείσ μεταβλθτζσ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν επίδοςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ενδζχεται να είναι ίδιεσ μεταξφ τθσ πθγισ και του 

αποδζκτθ, εφόςον πρόκειται για εταιρίεσ του ίδιου τομζα. Μπορεί να 

είναι πιο περίπλοκοσ επειδι θ ανάκτθςθ δεδομζνων δεν 

πραγματοποιείται άμεςα, λόγω του ανταγωνιςμοφ. Ωςτόςο, οι 

δυςκολίεσ τζτοιου είδουσ μποροφν να ξεπεραςτοφν, εάν οι δφο 

επιχειριςεισ ςτοχεφουν, για παράδειγμα, ςε διαφορετικά μερίδια 

αγοράσ. 

(2) Εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ: Θ διαδικαςία αυτι μπορεί 

να εφαρμοςτεί ςε εταιρίεσ που  διακζτουν πολλζσ επιμζρουσ μονάδεσ 

(π.χ. πολυεκνικζσ, εταιρίεσ με γραφεία πϊλθςθσ ςε όλθ τθ χϊρα, με 

πολλζσ εργοςταςιακζσ  εγκαταςτάςεισ ςτθν ίδια χϊρα).  

(3) Συγκριτικι αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν: Ρρόκειται για 

διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ενδζχεται να είναι παρόμοιεσ, αλλά διεξάγονται 

ςε διαφορετικζσ επιχειριςεισ που παράγουν διαφορετικά προϊόντα, 

π.χ. θ υπθρεςία τροφοδοςίασ των πελατϊν ςε αεροπορικζσ γραμμζσ και 

αντίςτοιχα ςε νοςοκομεία. 

(4) Γενικευμζνθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ: Στθν περίπτωςθ αυτι, 

εξετάηονται οι τεχνολογικζσ πλευρζσ, θ εφαρμογι και θ ανάπτυξθ τθσ 

τεχνολογίασ. Το ερϊτθμα προσ διερεφνθςθ αφορά ςτθν τεχνολογικι 

διαφορά ωσ προσ άλλεσ επιχειριςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 

επιχείρθςθ - πθγι μπορεί να προζρχεται από τον ίδιο βιομθχανικό χϊρο 

ι από διαφορετικό.  

Οι διαδικαςίεσ 1, 3 και 4 αποτελοφν εξωτερικζσ από τθν 

επιχείρθςθ δραςτθριότθτεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ ενόσ εξωτερικοφ 

ςυνεργάτθ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, όπωσ και θ διάταξθ βάςει τθσ 

οποίασ κα ταξινομθκεί για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, απαιτεί μια 

ςθμαντικι επζνδυςθ ςε χρόνο και προςπάκεια. Εναλλακτικι περίπτωςθ 

ωσ προσ τθν εξωτερικι ςυγκριτικι  αξιολόγθςθ μπορεί να είναι θ 

ενδοεπιχειρθςιακι, ι εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, θ οποία 

απαιτεί λιγότερο χρόνο και χριμα.  
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Από τθν εςωτερικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μπορεί να προκφψουν 

δφο επιπλζον οφζλθ: 

 Το πρόγραμμα βελτίωςθσ να γίνει ευρζωσ αποδεκτό μζςα 

ςτθν επιχείρθςθ ϊςτε να ωφελθκοφν και άλλα παραρτιματα 

τθσ επιχείρθςθσ. 

 Θ ομάδα που διεξάγει τθ διαδικαςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 

να είναι καλφτερα προετοιμαςμζνθ για τθν ανεφρεςθ 

εξωτερικϊν αναφορϊν .  

Σε περίπτωςθ που υπάρχει υψθλόσ βακμόσ ομοιομορφίασ ςτο 

εςωτερικό τθσ εταιρίασ ι θ εν λόγω διαδικαςία αποτελεί ιδθ μια 

διαδεδομζνθ πρακτικι τθσ επιχείρθςθσ, θ εξωτερικι ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ μπορεί να ακολουκιςει για τον εντοπιςμό πρόςκετων 

βελτιϊςεων. 

 
 

7.4.  Αναμενόμενα αποτελζςματα, οφζλθ και παγίδεσ 
 

Θ τεχνικι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ προςφζρει τα ακόλουκα 

πλεονεκτιματα και οφζλθ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ: 

1. Επιςθμαίνει πεδία πρακτικισ και επιδόςεων που απαιτοφν 

ιδιαίτερθ προςοχι και βελτίωςθ. 

2. Εντοπίηει τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία ςε ζνα ςφνολο 

ςυμμετεχόντων επιχειριςεων. 

3. Καταγράφει τθν πραγματικι κζςθ τθσ εταιρίασ απζναντι ςτισ 

υπόλοιπεσ, διευκολφνοντασ με τον τρόπο αυτό τθν εταιρία να εντείνει 

τθν οργανωτικι τθσ προςπάκεια για αλλαγζσ και ανάπτυξθ ςχεδίων 

δράςθσ. 

4. Συμβάλλει ςτθ μζτρθςθ τθσ τρζχουςασ επίδοςθσ τθσ εταιρίασ. 

5. Αποτρζπει τθν εκ νζου ανακάλυψθ του τροχοφ: αποφεφγοντασ 

κανείσ τθν επζνδυςθ ςε χρόνο και χριμα για κάτι που μπορεί να το ζχει 
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κάνει ιδθ κάποιοσ άλλοσ – και μάλιςτα τισ περιςςότερεσ φορζσ 

καλφτερα, φτθνότερα και γρθγορότερα. 

6. Επιταχφνει τθ διαδικαςία αλλαγϊν και αναδόμθςθσ, 

χρθςιμοποιϊντασ δοκιμαςμζνεσ και ενδεδειγμζνεσ πρακτικζσ, 

πείκοντασ τουσ αμφιςβθτίεσ όταν διαπιςτϊςουν ότι φζρνει 

αποτελζςματα και αντιμετωπίηοντασ τθν αδράνεια και τθν αδιαφορία  

δθμιουργϊντασ ζνα αίςκθμα επιτακτικισ ανάγκθσ για δράςθ, όταν 

εμφανίηονται χάςματα. 

7. Οδθγεί ςε απεγκλωβιςμό των ιδεϊν αναηθτϊντασ τρόπουσ 

βελτίωςθσ πζρα από το χϊρο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ. 

8. Αναγκάηει τουσ οργανιςμοφσ να εξετάςουν τισ υπάρχουςεσ 

διαδικαςίεσ, γεγονόσ που οδθγεί ςυχνά ςε βελτιϊςεισ ςτο εςωτερικό 

μιασ διαδικαςίασ, αλλά και όλθσ αυτισ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ. 

9. Αυξάνει τισ πικανότθτεσ εφαρμογισ των ευρθμάτων, αφοφ 

ςυνεπάγεται τθ ςυμμετοχι των κατόχων τθσ επιχείρθςθσ ςτισ 

διαδικαςίεσ. 

10. Κακιςτά δυνατό τον εντοπιςμό άλλων εταιριϊν και/ι 

οργανιςμϊν που εφαρμόηουν διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα υψθλότερεσ επιδόςεισ με παράλλθλθ προϊκθςθ και 

υιοκζτθςθ των παραπάνω διαδικαςιϊν από τθν επιχείρθςθ. 

Μια ερευνθτικι μελζτθ των Διεκνϊν Εκκακαρίςεων Συγκριτικισ 

Αξιολόγθςθσ που πραγματοποιικθκε το 1995 από το Αμερικανικό 

Κζντρο Ραραγωγικότθτασ & Ροιότθτασ (APQC) ζδειξε τθν εντυπωςιακι 

επιρροι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Ρεριςςότεροι από 30 οργανιςμοί 

ανζφεραν ζνα μζςο ποςοςτό απόδοςθσ, τθσ τάξθσ των $76 

εκατομμυρίων κατά το πρϊτο ζτοσ τθσ εφαρμογισ του πιο 

επιτυχθμζνου τουσ προγράμματοσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, με 

κυμαινόμενθ απόδοςθ ςτο 40% των οργανιςμϊν από 1 ζωσ $9,9 

εκατομμφρια. Για τισ πιο ζμπειρεσ εταιρίεσ ςτο χϊρο, ο όροσ απόδοςθσ 

εκτινάχκθκε ςτα $189 εκατομμφρια. Οι τομείσ ςτουσ οποίουσ 

ςθμειϊκθκε θ ςθμαντικότερθ βελτίωςθ, όπωσ προζκυψε από τθν ίδια 

μελζτθ και ωσ αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ προγραμμάτων ςυγκριτικισ 
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αξιολόγθςθσ ιταν θ μείωςθ κόςτουσ, θ αφξθςθ παραγωγικότθτασ και θ 

μείωςθ του κφκλου παραγωγισ.  

Θ κετικι επίδραςθ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δεν περιορίηεται 

μόνο ςτθ βελτίωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ επιχειρθςιακισ διαδικαςίασ. 

Επιπλζον, προωκεί τθν εμφάνιςθ και ανάπτυξθ μιασ "φιλοςοφίασ 

απόκτθςθσ γνϊςεων" μζςα ςτθν επιχείρθςθ, που αποτελεί ζναν 

ςθμαντικό παράγοντα μακροπρόκεςμα για ςυνεχείσ βελτιϊςεισ, ολικι 

ποιότθτα και ανταγωνιςτικότθτα . 

Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μεταξφ των μονάδων μιασ ίδιασ 

επιχείρθςθσ αλλά και με αυτζσ άλλων επιχειριςεων, ςτθν απόκτθςθ 

των απαραίτθτων πλθροφοριϊν προκειμζνου να προςαρμόςουν με τον 

καλφτερο τρόπο τουσ ςτόχουσ για τισ επιδόςεισ τουσ και να 

ανακαλφψουν τρόπουσ για τθν επιτυχία τουσ. Οι ιδζεσ βρίςκονται 

παντοφ, θ πρόκλθςθ ζγκειται ςτθ ςτακερι αναηιτθςθ και προςαρμογι 

τουσ. Θ πείρα αποδεικνφει ότι πολλζσ ιδζεσ δεν προκφπτουν μόνο ςτο 

εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ αλλά και εκτόσ αυτισ. 

Οι πικανζσ παγίδεσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ διακρίνονται ςε 

αυτζσ τθσ ανάλυςθσ και ςε παγίδεσ πολιτικισ φφςθσ: 

 Οι παγίδεσ ανάλυςθσ αφοροφν τθν εγκυρότθτα των 

παρεχόμενων δεδομζνων, τθν ορκότθτα τθσ μεκοδολογίασ, τθν 

υποςτιριξθ των αποτελεςμάτων με δεδομζνα.  

 Οι παγίδεσ πολιτικισ φφςθσ αφοροφν τθν εξαςφάλιςθ του 

απορριτου των δεδομζνων, τθν υποςτιριξθ και εξαςφάλιςθ 

των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία από τα ανϊτατα ςτελζχθ 

τθσ επιχείρθςθσ, τθν εξαςφάλιςθ μιασ ειδικά 

προςανατολιςμζνθσ ςτιριξθσ πρωτοβουλιϊν για βελτίωςθ. 

  

  Ζνασ ενδεικτικόσ κατάλογοσ των παγίδων ςτθν εφαρμογι τθσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δίνεται ςτον παρακάτω Ρίνακα : 
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Πίνακασ 5. ΠΑΓΙΔΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ανεπαρκισ δζςμευςθ Ανεπάρκεια υψθλοφ 
επιπζδου ι ειλικρινείασ 

Ανυπαρξία προκαταρκτικοφ 
ςχεδιαςμοφ 

Ανεπαρκισ ςχεδιαςμόσ, 
νοοτροπία 'αυτό είναι εφκολο, ασ 
το κάνουμε' 

Ραρανόθςθ Ωσ προσ τθν 
επαναλαμβανόμενθ και 
ςυνεχιηόμενθ φφςθ τθσ τεχνικισ ι 
εφαρμογι κεωρθτικισ ςυγκριτικισ 
αξιολόγθςθσ 

Ζλλειψθ ςφνδεςθσ τθσ 
τεχνικισ με τθ διαδικαςία 

Ρροςκόλλθςθ ςτισ μετριςεισ 
και αδυναμία κατανόθςθσ του 
τρόπου διεξαγωγισ τθσ 
διαδικαςίασ 

Σφγκριςθ ανόμοιων 
ςτοιχείων 

Σφγκριςθ με ανεπαρκι 
ανάλυςθ διαδικαςίασ ι 
«ακατάλλθλο» ςυνεργάτθ 

Μετριςιμοι παράμετροι Μζτρθςθ 'εφκολων' και όχι 
ουςιαςτικϊν παραγόντων 

Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ και 
ενθμζρωςθσ/ 

ευαιςκθτοποίθςθσ των 
υπεφκυνων ι των ςυμμετεχόντων 
ςτθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ 

Ζλλειψθ επικοινωνίασ Ι αςαφισ επικοινωνία. Θ 
ςυγκριτικι αξιολόγθςθ δεν 
ςυνδζεται με άλλθ δραςτθριότθτα 
/ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ, με 
αποτζλεςμα να  υποβακμίηεται θ 
ποιότθτα τθσ επικοινωνίασ και τθσ 
ςυνάφειασ 

Ραράλειψθ κακοριςμοφ 
προτεραιοτιτων 

Ρρόκεςθ για άμεςεσ ριηικζσ 
και ςυνολικζσ αλλαγζσ χωρίσ εκ 
των προτζρων εντοπιςμό των 
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κεμάτων, που ςχετίηονται με 
βαςικζσ επιχειρθςιακζσ 
διαδικαςίεσ. 

 

 

7.5 Χαρακτθριςτικά επιχειριςεων και οργανιςμϊν 
  

Στο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να διαχωρίςουμε τισ επιχειριςεισ ςε 

αυτζσ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 

και ςε αυτζσ που αποτελοφν τθν πθγι τθσ βζλτιςτθσ πρακτικισ. 

A) Εταιρίεσ που εφαρμόηουν τθν τεχνικι (εταιρίεσ αποδζκτεσ) 

Ρολλζσ από τισ εταιρίεσ που κατατάςςονται ςτισ 500 πιο 

κερδοφόρεσ (Θ.Ρ.Α.), ςφμφωνα με το περιοδικό Fortune, και άλλοι 

μεγάλοι οργανιςμοί αςπάςτθκαν τθν ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ωσ μια 

ςθμαντικι και ςυςτθματικι μεκοδολογία για τθν επίτευξθ των 

ςτρατθγικϊν τουσ ςτόχων.  

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ από τθν 

Ernst & Young(2004) για λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτθν Ευρϊπθ χρθςιμοποιείται κυρίωσ από 

εταιρίεσ μεγάλου μεγζκουσ (με περιςςότερουσ από 1000 

εργαηόμενουσ). Ωςτόςο, ζχουν γίνει πολλζσ προςπάκειεσ από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, για τθ διάδοςθ τθσ χριςθσ τθσ τεχνικισ ςτισ 

ευρωπαϊκζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ). Κατά κοινι ομολογία, θ 

μεταφορά τεχνογνωςίασ από τισ εταιρίεσ μεγάλου μεγζκουσ προσ τισ 

ΜΜΕ είναι ζνα κζμα που πρζπει να λθφκεί υπόψθ. 

Θ τεχνικι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί να αποβεί ωφζλιμθ όχι 

μόνο για τισ μεγάλεσ, αλλά και για τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Κατά κανόνα, 

θ ομαδοποίθςθ με επιχειριςεισ παρόμοιου μεγζκουσ είναι ευκολότερθ, 

εφόςον οι εταιρίεσ διαφορετικοφ μεγζκουσ προςεγγίηουν με 

διαφορετικό τρόπο τισ διάφορεσ διαδικαςίεσ. Ωςτόςο, οριςμζνεσ 

διαδικαςίεσ παρουςιάηουν κοινά ςτοιχεία, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ 
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τθσ επιχείρθςθσ. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτθτθ θ καλι γνϊςθ των 

εξεταηόμενων διαδικαςιϊν.  

Σφμφωνα με οριςμζνεσ εκκζςεισ, μεταξφ των χαρακτθριςτικϊν 

που εντοπίηονται ςε επιχειριςεισ που εφαρμόηουν ςε ςυνεχι βάςθ τθν 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ είναι θ ζντονθ υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ για τθν 

τεχνικι και μια νοοτροπία που ενκαρρφνει το προςωπικό τθσ 

επιχείρθςθσ να αναηθτιςει και να προςαρμόςει ιδζεσ που προζρχονται 

εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ.  

Θ ανϊτατθ διοίκθςθ των εταιριϊν Xerox, Digital Equipment Corp., 

Motorola, GTE, AT&T, Chrysler, AMP, Texas Instruments, κακϊσ και 

άλλων μεγάλων    οργανιςμϊν υποςτθρίηει ςκεναρά τθν τεχνικι. Ρολλά 

ςτελζχθ εργάηονται επίμονα για να ενςωματϊςουν τθ βαςικι αρχι τθσ 

τεχνικισ ςτθν φιλοςοφία τθσ επιχείρθςισ τουσ, που ουςιαςτικά 

ςυνοψίηεται ςτθ φράςθ "μακαίνουμε διαρκϊσ από τα παραδείγματα".  

Β)Εταιρίεσ βζλτιςτθσ πρακτικισ 

Μια επιχείρθςθ που αποτελεί ςθμείο αναφοράσ προσ ςφγκριςθ, 

είναι ευρζωσ αναγνωριςμζνθ ωσ πρότυπο επιδόςεων ςε βαςικοφσ 

δείκτεσ, και γίνεται αποδεκτι ωσ μζτρο ςφγκριςθσ για άλλεσ 

επιχειριςεισ.  

Σε γενικζσ αρχζσ, οι εταιρίεσ μποροφν να ςυγκρικοφν με άλλεσ 

εταιρίεσ του ίδιου ι άλλου τομζα και από τθν ίδια ι άλλεσ περιφζρειεσ. 

Θ ανεφρεςθ πθγϊν βζλτιςτθσ πρακτικισ από επιχειριςεισ του ίδιου 

τομζα δεν είναι απαραίτθτθ, κακϊσ μθ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ 

μποροφν να παρζχουν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ βζλτιςτθσ πρακτικισ. 

Επιπλζον, είναι ςθμαντικό να γίνει αντιλθπτό ότι διαφορετικζσ εταιρίεσ 

ι βιομθχανίεσ ενδζχεται να ζχουν παρόμοιεσ βαςικζσ διαδικαςίεσ ι 

κοινά χαρακτθριςτικά. 

Οριςμζνεσ φορζσ, ίςωσ είναι προτιμότερο θ ςφγκριςθ να μθν 

γίνεται ωσ προσ τθ βζλτιςτθ επίδοςθ για τουσ εξισ λόγουσ: 
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1. Οι εταιρίεσ βζλτιςτθσ πρακτικισ κατακλφηονται με αιτιςεισ για 

τθν εφαρμογι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ και γι’ αυτό ενδζχεται να 

απορρίψουν μια αίτθςθ για ςυνεργαςία 

2.  Ενδζχεται να υπάρχει τεράςτιο χάςμα μεταξφ των πρακτικϊν 

μιασ εταιρίασ και ατϊν των βζλτιςτων εταιριϊν, ςυνεπϊσ είναι 

προτιμότερο να επιδιϊκονται ςταδιακζσ αλλαγζσ, παρά τεράςτια 

άλματα. 

3. Ενδζχεται να ςυγκεντρωκεί υπερβολικόσ όγκοσ δεδομζνων 

πολλαπλϊν μεταβλθτϊν, κατά τθν εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ με εταιρίεσ βζλτιςτθσ πρακτικισ. 

 

7.5.1. Επιχειριςεισ/Οργανιςμοί ςτουσ οποίουσ ζχει εφαρμοςτεί θ 

τεχνικι 

Θ τεχνικι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ζχει ιδθ εφαρμοςτεί και 

εξακολουκεί να εφαρμόηεται ςε πολλζσ επιχειριςεισ παγκοςμίωσ, 

ιδιαίτερα ςτισ Θ.Ρ.Α. Στθν Ευρϊπθ ζχει αρχίςει να εφαρμόηεται και 

ειδικά ςτo Θνωμζνο Βαςίλειο όπου διατίκενται επίςθσ βάςεισ 

δεδομζνων ςχετικά με τθ μεταποίθςθ από τθ Συνομοςπονδία 

Βιομθχανιϊν τθσ Βρετανίασ (CBI)), για τθν on-line αξιολόγθςθ ενεργειϊν 

και επιδόςεων των εταιριϊν μεταποίθςθσ. 

 Στθν Ευρϊπθ, το Ευρωπαϊκό Μδρυμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ 

(EFQM)), με πολλζσ ευρωπαϊκζσ εταιρίεσ μζλθ, παρζχει το «μοντζλο 

επιχειρθματικισ αριςτείασ» . Το Μδρυμα ιδρφκθκε το 1988 από τουσ 

προζδρουσ 14 μεγάλων ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων, με τθν υποςτιριξθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Σιμερα, το ίδρυμα αρικμεί περιςςότερεσ 

από 800 εταιρίεσ μζλθ, μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγονται μεγάλεσ 

πολυεκνικζσ εταιρίεσ και ςθμαντικζσ εκνικζσ εταιρίεσ, κακϊσ και 

ερευνθτικά ινςτιτοφτα γνωςτϊν ευρωπαϊκϊν πανεπιςτθμίων (149 από 

τθ Γερμανία, 124 από το Θνωμζνο Βαςίλειο, 58 από τθν Λςπανία, 14 από 

τθν Ελλάδα, 4 από τθν Ρορτογαλία). Αποςτολι του ιδρφματοσ είναι θ 

προϊκθςθ και υποςτιριξθ των επιχειριςεων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, για 

να ςυμμετάςχουν ςε προγράμματα βελτιςτοποίθςθσ των 
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δραςτθριοτιτων τουσ, κυρίωσ ς’ ό,τι αφορά τθν άριςτθ ικανοποίθςθ 

πελατϊν και απαςχολουμζνων, τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ και τθν 

επιχειρθματικι αποτελεςματικότθτα. Ραράλλθλα, υποςτθρίηει τα 

διευκυντικά ςτελζχθ ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ςτο να προωκιςουν τθ 

Διαχείριςθ Ολικισ Ροιότθτασ, θ οποία αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα 

για τθν απόκτθςθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςε παγκόςμιο 

επίπεδο.  

Το "Μοντζλο Επιχειρθματικισ Υπεροχισ" του ΕFQM 

αναγνωρίηεται ωσ ζνα μοντζλο που παρζχει το βαςικό πλαίςιο 

ςτρατθγικισ και τα κριτιρια διοίκθςθσ ενόσ οργανιςμοφ, κακϊσ επίςθσ 

και τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ ευκαιριϊν βελτιςτοποίθςθσ, ανεξάρτθτα 

από τθ φφςθ ι το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. Κατά γενικι παραδοχι, το 

EFQM κατζχει τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και 

τθν αρτιότθτα του ςυγκεκριμζνου μοντζλου. 

 
7.6  Σφποσ ενδιαφερόμενων επιχειριςεων / οργανιςμϊν 
  

Θ τεχνικι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε 

όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ ενόσ οργανιςμοφ, από τθ 

διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ ζωσ τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν 

εξυπθρζτθςθ και ικανοποίθςθ πελατϊν.  

Μποροφμε να διακρίνουμε διαφορετικοφ τφπου ςυνεργάτεσ κατά 

τθ διαδικαςία τθσ ςφγκριςθσ. Στον πίνακα 6, παρατίκενται οι διάφοροι 

τφποι ςυνεργατϊν, κακϊσ και τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 

που τουσ χαρακτθρίηουν. 
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Πίνακασ 6. ΣΤΠΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
 

Τφποσ 
ςυνεργάτθ 

 
Ρεριγραφι 

 
Ρλεονεκτιματα 

 
Μειονεκτιματα 

 
Εςωτερικόσ 

 
Σε μονάδεσ ενόσ 

ίδιου οργανιςμοφ 

 
• Κοινι γλϊςςα/ 

φιλοςοφία/ ςφςτθμα 
 

• Ρρόςβαςθ ςε 
δεδομζνα 

 
• Κανάλια επικοινωνίασ 

 
• Μειωμζνοσ κίνδυνοσ 

 
• Καλό πεδίο δοκιμϊν 

 
• Σχετικά άμεςα 
αποτελζςματα 

 
• Εμποδίηεται θ ζξωκεν 

παρατιρθςθ 
 

• Υποκάλπει 
αυταρζςκεια 

 
• Τα αποτελζςματα 
είναι απλϊσ επαρκι 

 
Εξωτερικόσ 

 
Άλλεσ 

επιχειριςεισ 
Σχετικά 

καλφτερεσ ςε 
βαςικοφσ τομείσ 

 
• Ραρόμοια δομι/ 

περιοριςμοί 
 

• Σχετικά εφκολθ 
πρόςβαςθ ςε δεδομζνα 

 
• Σχετικά μειωμζνθ 

απειλι 

 
• Λιγότερο πικανζσ οι 

ςταδιακζσ αλλαγζσ 
 

• Κριτιρια νομιμότθτασ 
/ θκικισ 

 
• Τα βιομθχανικά 

Ραραδείγματα 
ενδζχεται να 

εμποδίςουν τθ 
δθμιουργικότθτα 

 
Βζλτιςτθ 
Ρρακτικι 

 
Επιχειριςεισ 

επιλεγμζνεσ για 
τθ «Βζλτιςτθ» 
Ρρακτικι ςε 

βαςικοφσ τομείσ 

 
• Δυνατότθτα 

αλματϊδουσ βελτίωςθσ 
 

• Δυνατότθτα υψθλϊν 
αποδόςεων 

 
• Συνεχισ / 

μακροπρόκεςμθ 
δζςμευςθ 

 
• Ρικανϊσ δφςκολθ 
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• Εςτίαςθ ςτο εκτόσ 

επιχείρθςθσ 
περιβάλλον 

 
• Βγαίνουν οι 

παρωπίδεσ 

 

 

7.7 Προχποκζςεισ εφαρμογισ 
  

Θ μεταφορά γνϊςεων από ζναν οργανιςμό ςε ζναν άλλον 

προχποκζτει μια ςχετικι ομοιογζνεια ανάμεςα ςτουσ δφο 

οργανιςμοφσ. Οι δφο οργανιςμοί κα πρζπει να παρουςιάηουν 

ομοιότθτεσ ςε οριςμζνα ςθμεία, ανάλογα με τον τφπο τθσ βζλτιςτθσ 

επίδοςθσ. Για παράδειγμα, εάν ζνασ οργανιςμόσ εφαρμόηει 

γενικευμζνθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ, ο τφποσ τθσ τεχνολογίασ που 

χρθςιμοποιείται κα πρζπει να είναι ο ίδιοσ. Για το λόγο αυτό, ο 

εντοπιςμόσ του τφπου και του βακμοφ ομοιότθτασ αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν επιτυχι εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

Επιπλζον, οι παρακάτω παράγοντεσ κα πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τθν εφαρμογι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ: 

1. Εφαρμογι ενόσ ευρζωσ φάςματοσ παραγόντων που 

επθρεάηουν το αποτζλεςμα. Δεν εξετάηεται ζνα και μόνο αποτζλεςμα 

μζτρθςθσ. 

2. Αναγνϊριςθ των κακοριςτικϊν περιβαλλοντικϊν παραγόντων, 

για το λόγο ότι θ υιοκζτθςθ οποιαςδιποτε πρακτικισ απαιτεί κάποιον 

βακμό προςαρμογισ 

3. Επικζντρωςθ ςτθ διαδικαςία μεταβολισ: οι βζλτιςτεσ 

επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ δεν προκφπτουν από μόνεσ τουσ, αλλά 

είναι αποτζλεςμα μιασ διαδικαςίασ αλλαγϊν που πικανόν οδθγοφν ςτθ 

βζλτιςτθ πρακτικι. 
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4. Αξιολόγθςθ παραγόντων που επθρεάηουν τθ δυνατότθτα 

μεταφοράσ. 

Για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ 

οι επιχειριςεισ πρζπει να τθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

1. Ειλικρίνεια και παροχι αλθκινϊν δεδομζνων, κακϊσ και 

περιγραφι τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ. 

2. Σαφισ, ςυνεπισ και εμφανισ ςυμμετοχι των ανϊτατων 

ςτελεχϊν και διοικθτικϊν. 

3. Αποτελεςματικι επικοινωνία με τουσ εργαηομζνουσ, τουσ 

κατόχουσ διαδικαςιϊν και τουσ πελάτεσ. 

 

7.8 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

7.8.1 Βιματα / Φάςεισ 

Τα βιματα που ακολουκοφνται για τθ διαδικαςία Συγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ απεικονίηονται ςτο Σχιμα και περιγράφονται ωσ εξισ: 

1. Εντοπιςμόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ τεχνικισ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ: που μπορεί να είναι μια υπθρεςία, διαδικαςία ι 

πρακτικι. 

2. Δθμιουργία τθσ ομάδασ εργαςίασ για τθν διεξαγωγι τθσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ. 

3. Εντοπιςμόσ ενόσ ι περιςςότερων οργανιςμϊν που κα 

αποτελζςουν το ςθμείο αναφοράσ τθσ ςφγκριςθσ αν και μπορεί να είναι 

άλλεσ μονάδεσ τθσ εταιρίασ, ανταγωνιςτζσ ι μθ ςχετικζσ εταιρίεσ. 

Ωςτόςο, όποια ι όποιεσ και να επιλεγοφν, πρζπει να είναι θγετικζσ 

εταιρίεσ ι "οι άριςτεσ ςτθν κατθγορία", ςτο πεδίο όπου κα διεξαχκεί θ 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. 

4. Κακοριςμόσ των δεικτϊν και τθσ μεκόδου ςυλλογισ 

δεδομζνων. 
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5. Συλλογι δεδομζνων, που χρειάηονται για ςφγκριςθ. 

6. Κακοριςμόσ των επιπζδων επίδοςθσ: που περιλαμβάνει τον 

εντοπιςμό του χάςματοσ μεταξφ του οργανιςμοφ-αποδζκτθ και του 

οργανιςμοφ-πθγι. 

7. Κακοριςμόσ των μελλοντικϊν επιπζδων επίδοςθσ και 

πρόβλεψθ των αναμενόμενων βελτιϊςεων των οργανιςμϊν με τουσ 

οποίουσ ζγινε θ ςφγκριςθ, ζτςι ϊςτε οι ςτόχοι που τζκθκαν για το 

πρόγραμμα βελτίωςθσ να μθν ξεπεραςτοφν γριγορα. 

8. Διάδοςθ των αποτελεςμάτων από τθ ςφγκριςθ και αποδοχι 

τουσ από τθν πλευρά των ανϊτατων ςτελεχϊν και των εργαηομζνων οι 

οποίοι κα κλθκοφν να κζςουν ςε εφαρμογι το πρόγραμμα βελτίωςθσ, 

δθλαδι παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ, των αποτελεςμάτων και τθσ 

ςτρατθγικισ βελτίωςθσ. 

9. Ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ/ βελτίωςθσ, με βάςθ τθ ςτρατθγικι 

που ζχει διαμορφωκεί.  

10. Υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων και ανάπτυξθ 

διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ. Αυτι περιλαμβάνει τθ ςυλλογι 

δεδομζνων για διαπίςτωςθ των νζων επιπζδων επίδοςθσ, τθν 

ανίχνευςθ προβλθμάτων με τθ χρθςιμοποίθςθ ομάδων εργαςίασ 

επίλυςθσ προβλθμάτων και προςαρμογι τθσ διαδικαςίασ βελτίωςθσ ςε 

περίπτωςθ που δεν επιτυγχάνονται οι ςτόχοι. 

11. Αναπροςαρμογι των προτφπων αναφοράσ που περιλαμβάνει 

τθν εκ νζου αξιολόγθςθ και ενθμζρωςθ για τα πιο πρόςφατα δεδομζνα 

επιδόςεων. 
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7.8.2 Επιμζρουσ τεχνικζσ και εργαλεία για κάκε βιμα 

 

1. Εντοπιςμόσ του πεδίου εφαρμογισ τθσ τεχνικισ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ  

Το πεδίο εφαρμογισ μπορεί να είναι μια υπθρεςία, διαδικαςία, ι 

πρακτικι. Ο εντοπιςμόσ γίνεται με τθ βοικεια ενόσ υπεφκυνου 

προϊκθςθσ / ςυμβοφλου ςε κζματα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Ο 

ςφμβουλοσ παρουςιάηει και αναλφει τουσ διακζςιμουσ τφπουσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ και ςυηθτά με τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά τουσ. Επίςθσ, διανζμει ζνα 

φυλλάδιο προςωπικισ αξιολόγθςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, ϊςτε να τουσ 

Διάγραμμα 6. Μζκοδοσ υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ 
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βοθκιςει ςτθν παροφςα φάςθ. Θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ μπορεί να 

καλφψει τομείσ όπωσ: 

(α) Ολικι ποιότθτα ςτθ μεταποίθςθ, που περιλαμβάνει: 

• ςχεδιαςμό 

• λιτι παραγωγι 

• καινοτομία και ανάπτυξθ προϊόντοσ 

• ςυςτιματα μθχανικισ και μεταποίθςθσ 

• λογιςτικι τθσ τροφοδοςίασ 

• οργάνωςθ και φιλοςοφία του οργανιςμοφ 

• περιβάλλον, υγιεινι και αςφάλεια 

(β) Χρθματοοικονομικά 

(γ) Μάρκετινγκ – Λκανοποίθςθ του πελάτθ 

(δ) Άλλουσ τομείσ 

 

2. Δθμιουργία τθσ ομάδασ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ εντόσ του 

οργανιςμοφ 

Για τθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ, απαραίτθτθ είναι θ δθμιουργία 

μιασ ομάδασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, θ οποία κα είναι υπεφκυνθ για τθ 

διεξαγωγι τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ. Επίςθσ απαραίτθτοσ είναι και ο 

οριςμόσ ενόσ επικεφαλι τθσ ομάδασ, αλλά και των άλλων εργαηομζνων 

που κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθ διεξαγωγι τθσ 

τεχνικισ 

Ο υπεφκυνοσ διάδοςθσ τθσ τεχνικισ μπορεί να προςδιορίςει τα 

χαρακτθριςτικά του επικεφαλισ τθσ ομάδασ, κακϊσ και το είδοσ των 

εργαηομζνων που κα ςυνζβαλαν με τον καλφτερο τρόπο ςτθ διεξαγωγι 

τθσ διαδικαςίασ. 
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3.  Εντοπιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ ι περιςςότερων επιχειριςεων 

που κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζτρο ςφγκριςθσ. 

Οι οργανιςμοί που κα επιλεγοφν ωσ μζτρο ςφγκριςθσ μπορεί να 

είναι άλλεσ μονάδεσ τθσ εταιρίασ, ανταγωνιςτζσ ι μθ ςχετικζσ εταιρίεσ. 

Ωςτόςο, πρζπει να είναι θγετικζσ ι "οι καλφτερεσ ςτθν κατθγορία τουσ", 

ςτον τομζα όπου κα εφαρμοςτεί θ τεχνικι ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.  

Μπορεί, επίςθσ, να είναι ζνα ςφνολο εταιριϊν τθσ ίδιασ περιοχισ, 

του τομζα ι τθσ χϊρασ, ανάλογα με: 

• τθ διακεςιμότθτα ςχετικισ πλθροφορίασ ςε τοπικό, 

περιφερειακό, τομεακό ι διεκνζσ επίπεδο 

• τθν πρόςβαςθ του υπεφκυνου διάδοςθσ τθσ τεχνικισ ςε 

ςτοιχεία (μπορεί να είναι και προςωπικά του ςτοιχεία) 

Οι εταιρίεσ που ςυμμετζχουν παρζχουν ςε ςυνεχι βάςθ τζτοια 

ςτοιχεία ϊςτε να ενθμερϊνεται ςυχνά θ βάςθ δεδομζνων. 

4. Κακοριςμόσ των δεικτϊν και τθσ μεκόδου ςυλλογισ 

δεδομζνων 

Θ επιλογι ενόσ αρικμοφ κριτθρίων μζτρθςθσ των επιδόςεων, τα 

οποία αποτελοφν αποδεκτοφσ παράγοντεσ μζτρθςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ «αριςτείασ», είναι επίςθσ απαραίτθτθ.  

Μεταξφ αυτϊν των παραγόντων περιλαμβάνονται: 

• θγετικι ικανότθτα 

• πολιτικι και ςτρατθγικι 

• διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

• διαχείριςθ πόρων 

• επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ 

• ικανοποίθςθ πελάτθ 

• ικανοποίθςθ των εργαηομζνων 
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• επίδραςθ ςτθν κοινωνία 

• επιχειρθματικά αποτελζςματα 

Από ςχετικι ζρευνα (Best Practices in Performance Measurement: 

Benchmarking Study Report )εντοπίςτθκαν τα ακόλουκα επτά βαςικά 

χαρακτθριςτικά για τον προςδιοριςμό τθσ καταλλθλότθτασ των 

κριτθρίων μζτρθςθσ επιδόςεων: 

• να ςχετίηονται άμεςα με τθ ςτρατθγικι τθσ εταιρίασ 

• να ζχουν οικονομικό όςο και μθ οικονομικό χαρακτιρα 

• να διαφοροποιοφνται ανάλογα με τον τόπο εγκατάςταςθσ 

• να μεταβάλλονται μζςα ςτο χρόνο 

• να είναι απλά και εφχρθςτα 

• να εξαςφαλίηουν γριγορθ ανταπόκριςθ ςτουσ χριςτεσ και τα 

 διευκυντικά ςτελζχθ 

• να προορίηονται για διδαχι παρά για παρακολοφκθςθ 

 

Λόγω των δυςκολιϊν που παρουςιάηονται κατά τθν κακιζρωςθ 

ςωςτϊν ςυςτθμάτων μζτρθςθσ που δεν ιςχφουν διεκνϊσ, τα κριτιρια 

μζτρθςθσ δεν κα πρζπει να παρεμποδίηουν τθ διαδικαςία. Σε πολλοφσ 

πίνακεσ αποτελεςμάτων εντοπίηονται αςυνζπειεσ, όςον αφορά τθ 

ςυλλογι δεδομζνων και, οι οποίεσ, μποροφν να οδθγιςουν ςε 

διαφορετικζσ ερμθνείεσ για τισ αιτίεσ που προκαλοφν τισ διαφορζσ ςτισ 

επιδόςεισ. 

Ρροκειμζνου να μθν χρονοτριβεί κανείσ για να απαντιςει ςε 

ερωτιματα που αφοροφν τον εντοπιςμό του καλφτερου και τισ αιτίεσ 

εςφαλμζνων μετριςεων, κα πρζπει να επικεντρωκεί ςτουσ τομείσ 

εκείνουσ όπου ριηικζσ διαφορζσ ςε επιδόςεισ υποδεικνφουν μια 

πραγματικι διαφορά ςε διαδικαςίεσ και όχι απλά και μόνο ζνα τεχνικό 

αποτζλεςμα μζτρθςθσ. 
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5. Συλλογι δεδομζνων 

Τα ςυςτιματα μζτρθςθσ κα πρζπει να επιλζγονται για να 

παρζχουν μια ουςιαςτικι ςφγκριςθ. Θ διαδικαςία αυτι προχποκζτει 

ςυνικωσ προςωπικζσ ςυναντιςεισ και επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτισ 

επιχειριςεισ με τισ οποίεσ κα γίνει θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Οι 

επιςκζψεισ μποροφν να πραγματοποιθκοφν από τθν ομάδα που 

καταρτίςτθκε εντόσ τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με τθ 

βοικεια του υπεφκυνου διάδοςθσ τθσ τεχνικισ. Ρολφ χριςιμο είναι να 

υπάρχει ζνα κείμενο το οποίο κα περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ που κα 

διατυπωκοφν, κακϊσ και τισ οδθγίεσ ςχετικά με τον τρόπο ςυλλογισ 

δεδομζνων.  

Κα πρζπει να καταςτεί ιδιαίτερα ςαφζσ ότι απαιτείται ειλικρίνεια 

και αντικειμενικότθτα από τουσ εργαηομζνουσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ 

των παραπάνω ςτοιχείων. Σκοπόσ δεν είναι θ παρουςίαςθ μιασ 

καλφτερθσ εικόνασ τθσ εταιρίασ από αυτιν που πραγματικά ζχει, αλλά θ 

καταγραφι μιασ αντικειμενικισ και αμερόλθπτθσ άποψθσ που κα 

μποροφςε να ενιςχυκεί με απτζσ αποδείξεισ, αν χρειαςτεί.  

Ανακριβείσ απαντιςεισ κα οδθγιςουν ςε εςφαλμζνα 

αποτελζςματα και κα μειϊςουν τθν αξία τθσ πρακτικισ εφαρμογισ τθσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ.  

6. Κακοριςμόσ των επιπζδων επίδοςθσ 

Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τον εντοπιςμό του χάςματοσ μεταξφ 

τθσ επιχείρθςθσ αποδζκτθ και των επιχειριςεων ςυνεργατϊν ωσ προσ 

τουσ οποίουσ τελείται θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. Ρεριλαμβάνει, επίςθσ, 

τθν ανάλυςθ δεδομζνων και τθ ςφγκριςθ των ςτοιχείων τθσ εταιρίασ με 

αυτά τθσ/των εταιρίασ/ϊν) αναφοράσ.  

Θ ςφγκριςθ μπορεί να παρουςιάηεται με τθ μορφι διαγραμμάτων 

ςε ςτακμιςμζνθ κλίμακα για κάκε επιλεγμζνο παράγοντα επίδοςθσ και, 

ςε περίπτωςθ που ανακτθκοφν δεδομζνα αναφοράσ από μια βάςθ 

δεδομζνων, να υποδεικνφει το τρζχον επίπεδο επίδοςθσ τθσ εταιρίασ, 

το βζλτιςτο επίπεδο επίδοςθσ ςτθν κατθγορία, κακϊσ και το μζςο και 

το βζλτιςτο επίπεδο ςτθν ίδια κατθγορία. 
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7. Κακοριςμόσ των μελλοντικϊν επιπζδων επίδοςθσ 

Απαραίτθτο βιμα είναι επίςθσ και θ πρόβλεψθ των 

αναμενόμενων βελτιϊςεων που κα επιτφχουν οι επιχειριςεισ οι οποίεσ 

αποτζλεςαν το ςθμείο αναφοράσ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθ, ϊςτε οι 

ςτόχοι που τζκθκαν για το πρόγραμμα βελτίωςθσ να μθν καταςτοφν   

απαρχαιωμζνοι. Ρρόκειται για ζνα δφςκολο βιμα και ανάλογα με τουσ 

παράγοντεσ που επιλζχτθκαν ίςωσ χρειαςτεί να ηθτθκεί θ ςυμβουλι 

ενόσ εμπειρογνϊμονα. Χριςιμο είναι να ςυνταχκεί μια ζκκεςθ, 

ςφμφωνα με τθν οποία κα εκτιμάται θ αναμενόμενθ αξία των 

παραγόντων που κα επθρεάςουν τθν επίδοςθ ςτο μζλλον, εφόςον 

λθφκοφν υπόψθ οι εξωτερικοί κακϊσ και οι εςωτερικοί παράγοντεσ. 

8. Διάδοςθ των αποτελεςμάτων τθσ ςφγκριςθσ και αποδοχι τουσ 

από τα ανϊτατα ςτελζχθ και τουσ εργαηομζνουσ οι οποίοι κα κλθκοφν 

να κάνουν βελτιϊςεισ. 

Αφορά τθν παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ, των διαπιςτϊςεων και 

τθσ ςτρατθγικισ που κα ακολουκθκεί για τισ βελτιϊςεισ. Ρρζπει να 

γίνουν παρουςιάςεισ ςε όλο το προςωπικό που ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία, κατά προτίμθςθ από τον υπεφκυνο διάδοςθσ τθσ τεχνικισ, 

ο οποίοσ διατθρεί μια ουδζτερθ οπτικι για τθν επιχείρθςθ.  

Ανάλογα με τισ διαπιςτϊςεισ και το μζγεκοσ τθσ εταιρίασ, οι 

παρουςιάςεισ και οι ςυηθτιςεισ μποροφν να διεξαχκοφν με τθ μορφι 

ομάδων εργαςίασ ςτισ οποίεσ κα ςυμμετζχουν τα κατάλλθλα άτομα για 

κάκε μια ι περιςςότερεσ διαδικαςίεσ, ϊςτε οι διαπιςτϊςεισ να γίνουν 

ευρζωσ αποδεκτζσ και να εξαςφαλιςτεί θ ςυμμετοχι όλων ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ για τισ απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ. 

9. Ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ/ βελτίωςθσ με βάςθ τθ ςτρατθγικι 

που ζχει διαμορφωκεί. 

Στθ φάςθ αυτι κακορίηονται οι ςτόχοι. Μετά τθ ςφγκλιςθ των 

αποτελεςμάτων και τθσ ςτρατθγικισ, θ ομάδα παρουςιάηει τισ τελικζσ 

προτάςεισ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και τισ αλλαγζσ που πρζπει να κάνει 

θ επιχείρθςθ για να τουσ πετφχει. Στο ςτάδιο αυτό, μποροφν να 

εφαρμοςτοφν οι αρχζσ τθσ τεχνικισ Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων. Για 
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κάκε ςτόχο κα πρζπει να αναπτυχκοφν ςχζδια δράςθσ και να 

ςχεδιαςτοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ζχουν τθν απαιτοφμενθ 

υποςτιριξθ μζςα ςτθν επιχείρθςθ. Επίςθσ, κα πρζπει να εκτιμθκεί και 

το κόςτοσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ (προχπολογιςμόσ). 

10. Εφαρμογι ςυγκεκριμζνων δράςεων και διαδικαςία 

παρακολοφκθςθσ 

Θ διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τθ ςυλλογι δεδομζνων ςε νζα 

επίπεδα επίδοςθσ, τθ χρθςιμοποίθςθ ομάδων επίλυςθσ προβλθμάτων 

για τθν ανίχνευςθ αυτϊν, κακϊσ και προςαρμογι τθσ διαδικαςίασ 

βελτίωςθσ, ςε περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊνονται οι ςτόχοι. 

11. Αναπροςαρμογι των προτφπων αναφοράσ 

Τα πρότυπα αναφοράσ αξιολογοφνται εκ νζου και ενθμερϊνονται 

με βάςθ τα πιο πρόςφατα δεδομζνα επιδόςεων. 

 

7.9 υμπεράςματα  
 

Αποτζλεςμα του Benchmarking είναι αφενόσ θ κατανόθςθ των 

αδυναμιϊν κάκε επιχείρθςθσ / οργανιςμοφ και αφετζρου θ ακριβισ-

ποςοτικι επιςιμανςθ των ορίων βελτίωςισ τθσ. Το Benchmarking 

προετοιμάηει επίςθσ το δρόμο για να εφαρμοςκοφν άλλεσ μζκοδοι 

ανάπτυξθσ τθσ καινοτομίασ, όπωσ δθμιουργικότθτα, τεχνολογικζσ 

κλινικζσ, αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν παραγωγισ (BPR), διαχείριςθ 

αλυςίδων παραγωγισ, θλεκτρονικό εμπόριο, κ.α. 

Κζλοντασ να ςυνοψίςουμε τθ διαδικαςία εφαρμογισ κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι αυτι περιλαμβάνει 5 κρίςιμα βιματα :  

1. Καταγραφι δεδομζνων από τθν επιχείρθςθ / οργανιςμό. 

2. Ειςαγωγι των δεδομζνων ςτθ βάςθ των καλφτερων πρακτικϊν 

από αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκοφσ φορείσ και παραγωγι των 

διαγραμμάτων αξιολόγθςθσ. 
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3. Συγγραφι τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ με βάςθ τα αποτελζςματα και 

διαγράμματα τθσ βάςθσ των δεδομζνων. 

4. Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ με τθν επιχείρθςθ 

/ οργανιςμό και με εμπειρογνϊμονεσ για τθ διερεφνθςθ νζων 

λφςεων. 

5. Ρροτάςεισ για βελτίωςθ και εφαρμογι μεκόδων καινοτομίασ. 

Διάγραμμα 7.  5 Κρίςιμα βιματα εφαρμογισ τθσ μεκόδου 
υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ 

 

 Θ διαδικαςία τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ (benchmarking) 

μπορεί να ολοκλθρωκεί μζςα ςε ζνα μινα και απαιτοφνται 5-10 

ανκρωποθμζρεσ εργαςίασ, ανάλογα με το μζγεκοσ του οργανιςμοφ που 

αξιολογείται και τα επιμζρουσ πεδία τθσ αξιολόγθςθσ. 
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Κεφάλαιο 8.  Άλλεσ Μεκοδολογίεσ 
 

8.1 Strategic Enterprise Management SEM  
 

Θ μεκοδολογία SEM χρθςιμοποιείται για να ενδυναμϊςει τα 

διοικθτικά ςτελζχθ μιασ επιχείρθςθσ να διοικοφν ςτρατθγικά, μζςω 

ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που παρζχει όλα τα ςτοιχεία 

απόδοςθσ. Θ SEM ορίηεται ωσ «θ προςζγγιςθ τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ 

που εςτιάηει ςτθν δθμιουργία και ςυντιρθςθ αξίασ ςτουσ μετόχουσ τθσ 

επιχείρθςθσ μζςω τθσ ολοκλθρωμζνθσ χριςθσ των μοντζλων βζλτιςτων 

πρακτικϊν και τεχνικϊν ανάλυςθσ, τεχνολογιϊν και διαδικαςιϊν για τθν 

υποςτιριξθ τθσ καλφτερθσ διαδικαςίασ αποφάςεων» (Fahy.M, 2001). 

H SEM είναι ςτθν ουςία, ζνα πολφ γενικό πλαίςιο που 

προχποκζτει τθν πλιρθ αξιοποίθςθ ενόσ ςυνόλου τεχνικϊν, μεκόδων, 

ζτοιμων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και πλαιςίων όπωσ: 

 Activity Based Costing (ABC) 

 Balanced Scorecard (BSC) 

 Customer Relationship Management (CRM) 

 Data Warehouse Systems 

 Budgeting-Costing Systems 

 ERP Systems 

 Performance Management Systems 

 Μοντζλα Οικονομικισ Ανάλυςθσ : financial statement 

planning, scenario analysis and modeling, CRM analytics κλπ. 

 Διαδικαςίεσ Διαχείριςθσ Ρόρων 

 

Σε κάκε πλθροφοριακό ςφςτθμα SEM μποροφμε να διακρίνουμε 

πζντε βαςικζσ κατθγορίεσ-λειτουργίεσ (components): 

 SEM – BPS Business planning and simulation 

 SEM – CPM Corporate performance monitor 

 SEM – BCS Business consolidation 
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 SEM – BIC Business information collection 

 SEM – SRM Stakeholder relationship management 

 

Θ SEM κεωρείτε ωσ μία προςζγγιςθ που βελτιϊνει τον ρόλο τθσ 

οικονομικισ λειτουργίασ επιχειριςεων, με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ 

ανάλυςθσ μετριςεων οικονομικισ απόδοςθσ και ελζγχου με βάςθ, 

κυρίωσ τα προθγμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα , αλλά και τισ 

μεκόδουσ-πλαίςια που αναφζρκθκαν παραπάνω.  

Θ εφαρμογι τθσ SEM βοθκά ςτθν αναδιοργάνωςθ των 

οικονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςτο να εςτιάηουν όχι μόνο ςε 

ιςτορικά ςτοιχεία οικονομικισ απόδοςθσ, αλλά και ςτο να ενιςχφουν 

τον ρόλο των οικονομικϊν τουσ υπθρεςιϊν ςτθν παροχι οικονομικϊν 

ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για τθν καλφτερθ υποςτιριξθ των 

αποφάςεων τθσ επιχείρθςθσ.  

Συνοψίηοντασ μποροφμε να ποφμε ότι θ SEM προςπακεί να 

βελτιϊςει τθ λειτουργία των οικονομικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ και ςτθ 

βελτίωςθ του ςυςτιματοσ διοικθτικϊν ελζγχων, προτείνοντασ ςτθν 

πράξθ τθν χριςθ τθσ Balance Scorecard (BSC) για τα νοθτικά εργαλεία 

τθσ. 
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8.2 Six Sigma Performance Measurement Framework 
 

Το 6-Sigma είναι μια μζκοδοσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ 

ςχεδιαςμζνθ να μειϊνει δραςτικά οποιαδιποτε ελαττϊματα ςε 

προϊόντα ι υπθρεςίεσ, ςτοχεφοντασ ςτο επίπεδο τθσ τελειότθτασ 

(99.9997 % error free).  

Θ «Ζξι Σίγμα» ειςιχκθ αρχικά από τθ Motorola ωσ μια 

επιχειρθςιακι πρωτοβουλία ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ‘90. 

Ρρόςφατα επιτυχθμζνεσ περιπτϊςεισ από τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, με 

ζδρα τισ ΘΡΑ, είχαν ςυλλάβει τθν προςοχι ςτον επιχειρθςιακό κόςμο 

και διζδωςαν τθ χριςθ αυτισ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ.  

Θ μζκοδοσ «Ζξι Σίγμα» περιλαμβάνει τθ χριςθ ενόσ ςτατιςτικοφ 

εργαλείου μζςα ςε μια δομθμζνθ μεκοδολογία για τθν απόκτθςθ τθσ 

γνϊςθσ που απαιτείται για τθν επίτευξθ γρθγορότερων, καλφτερων και 

ανζξοδων προϊόντων και υπθρεςιϊν από τουσ ανταγωνιςτζσ. 

Ρεικαρχθμζνθ και επαναλαμβανόμενθ εφαρμογι τθσ κφριασ 

ςτρατθγικισ από πρόγραμμα ςε πρόγραμμα, όπου τα  προγράμματα 

επιλζγονται βαςιςμζνα ςε βαςικά επιχειρθςιακά ηθτιματα, είναι θ 

βάςθ τθσ κατάρτιςθσ «Ζξι Σίγμα». (Breyfogle 1999) 

Θ μεκοδολογία Six Sigma είναι μζροσ ενόσ μεγαλφτερου μοντζλου 

απόδοςθσ που είναι γνωςτό με το όνομα «Define – Measure – Improve 

– Control (DMAIC)» . 

 

8.2.1 Θ ζννοια και οριςμόσ τθσ μεκόδου «6 Σίγμα» 

Θ ζννοια του ςίγμα προζρχεται από το ελλθνικό γράμμα του 

αλφάβθτου «ς». Το γράμμα χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθ 

μεταβλθτότθτα, όπου μια κλαςςικι εκτίμθςθ μονάδων μζτρθςθσ του 

προγράμματοσ είναι τα ελαττωματικά ανά μονάδα.   

Το ςίγμα, ς, δείχνει επίςθσ τθν τυπικι απόκλιςθ μιασ 

διαδικαςίασ. Θ τυπικι απόκλιςθ μετρά τθν μεταβλθτότθτα ι το μζγεκοσ 

διαςποράσ του μζςου μιασ διαδικαςίασ. Στόχοσ των εκροϊν μιασ 
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παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι θ γενικι μεταβλθτότθτα αυτισ να είναι 

ςφμφωνθ με τα όρια των προδιαγραφϊν. Το επίπεδο ποιότθτασ ςίγμα 

(Κς)-sigma quality level- χρθςιμοποιείται για να περιγράψει το 

αποτζλεςμα μιασ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Πςο μεγαλφτερθ είναι θ 

τιμι τθσ ςτακεράσ Κ, δθλαδι του επιπζδου ποιότθτασ ςίγμα, τόςο το 

καλφτερο. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ λειτουργοφν μεταξφ δφο και 

τρία ςίγμα. Οι προθγμζνεσ επιχειριςεισ παραγωγισ προϊόντων ζχουν 

φκάςει ςε επίπεδα ποιότθτασ τζςςερα ςίγμα, ενϊ οι εταιρίεσ 

υπθρεςιϊν λειτουργοφν ςυνικωσ ςε επίπεδα ποιότθτασ ενόσ ι δφο 

ςίγμα. (Breyfogle 1999, Breyfogle et al 2001) 

 Ζνα ποιοτικό επίπεδο ςίγμα προςφζρει ζναν δείκτθ του πόςο 

ςυχνά τα ελαττϊματα είναι πικανό να εμφανιςτοφν. Πςο πιο υψθλό το 

επίπεδο ςίγμα είναι, τόςο λιγότερο είναι πικανό μια διαδικαςία να 

δθμιουργιςει ελαττϊματα. 

Ο Defeo (2000) περιγράφει ότι το «Ζξι Σίγμα» είναι μια 

προςανατολιςμζνθ προσ τα δεδομζνα μζκοδοσ για τθν επίτευξθ ςχεδόν 

τζλειασ ποιότθτασ και διαφζρει από άλλεσ ποιοτικζσ προςπάκειεσ 

επειδι πιάνει τα λάκθ προτοφ να ςυμβοφν.  

Ο Harry et al (2000) προςδιορίηει τθν ζννοια του «Ζξι Σίγμα» ωσ 

"μια επιχειρθςιακι διαδικαςία που επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να 

βελτιϊςουν δραςτικά τθν κατϊτατθ γραμμι τουσ με το ςχεδιαςμό και 

τον ζλεγχο των κακθμερινϊν επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων με 

τρόπουσ που ελαχιςτοποιοφν τα ςκάρτα και τουσ πόρουσ, αυξάνοντασ 

τθν ικανοποίθςθ πελατϊν". 
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Το «Ζξι Σίγμα» κακοδθγεί τισ επιχειριςεισ να κάνουν λιγότερα 

λάκθ ςε ό,τι κάνουν, μειϊνοντασ τα ςφάλματα ςτθν ποιότθτα ςτα πιο 

πρόωρα πικανά περιςτατικά. Σε αντίκεςθ με  προγράμματα ποιοτικοφ 

ελζγχου, που ζχουν εςτιαςτεί ςτθν ανίχνευςθ και διόρκωςθ εμπορικϊν, 

βιομθχανικϊν και ατελειϊν ςχεδιαςμοφ, το «Ζξι Σίγμα» καλφπτει μια 

ευρφτερθ περιοχι: παρζχει ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ για τθν  

επαναδθμιουργία τθσ διαδικαςίασ ζτςι ϊςτε οι ατζλειεσ και τα λάκθ να 

μθν προκφψουν ξανά ςε αρχικζσ φάςεισ.  

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8. Η μζκόδοσ «6 ίγμα» 
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8.2.3 Εργαλεία μεκοδολογίασ «Ζξι ςίγμα» 

Μερικά βαςικά εργαλεία «Ζξι ςίγμα» παρατίκενται παρακάτω 

(Breyfogle 1999,Pyzdek 1999): 

 Ρεριγραφικι ςτατιςτικι 

 Διάγραμμα οισ 

 Λςτόγραμμα 

 Χάρτεσ Ελζγχου 

 Φφλλα ελζγχου 

 Διάγραμμα Pareto 

 Σφςκεψθ για ανταλλαγι ιδεϊν 

 Ονομαςτικι τεχνικι ομάδασ 

 Ανάλυςθ πεδίου προςδιοριςτικϊν επιρροϊν 

 Διάγραμμα αιτίασ-αποτελζςματοσ (Διάγραμμα Ishikawa 

(1987)-  «Ψαροκόκαλο» 

 Διάγραμμα ςυςχζτιςθσ 

 Διάγραμμα ςυνάφειασ 

 Διάγραμμα διαςποράσ (ςχζδιο δφο μεταβλθτϊν) 

Ενδιάμεςεσ μζκοδοι «Ζξι ςίγμα» περιλαμβάνουν απαρικμθτικζσ 

και αναλυτικζσ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ. Σε μια αναλυτικι μελζτθ θ 

εςτίαςθ γίνεται ςτθ διαδικαςία και πϊσ να τθ βελτιϊςουμε, ενϊ ςε μια 

απαρικμθτικι μελζτθ θ δραςτθριότθτα κα ζπρεπε να λαμβάνει χϊρα 

ςτο περιβάλλον. (Pyzdek 1999) 

Ρροθγμζνεσ μεκόδοι «Ζξι Σίγμα» περιλαμβάνουν περιπλοκότερα 

εργαλεία. Ο επόμενοσ κατάλογοσ περιλαμβάνει ζνα μεγάλο μζροσ 

προθγμζνων εργαλείων (Pyzdek 1999): 

• Σχεδίαςθ Ρειραμάτων (Design of Experiment – D.O.E.) 

• Ανάλυςθ διακφμανςθσ (Analysis of Variance – A.N.O.V.A.) 

• Ανάςυρςθ δεδομζνων 

• Τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα 

• Εικονικι χαρτογράφθςθ διαδικαςίασ 

• Ραλινδρόμθςθ και ςυςχζτιςθ 

• Ρίνακεσ ςυνάφειασ-x2 
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• Ανάλυςθ αξιοπιςτίασ 

• Εργαλεία αξιολόγθςθσ κινδφνου 

• Ανάλυςθ αςφάλειασ 

• Ρροςομοίωςθ διαδικαςίασ 

• Στατιςτικι ανάλυςθ 

 

8.2.4 Συμπζραςμα 

Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου « Ζξι Σίγμα» επιτυγχάνει τθν βελτίωςθ 

κάκε είδουσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, από τθν παραγωγι, τθν 

διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τισ πωλιςεισ, το marketing ζωσ τθν 

εξυπθρζτθςθ του πελάτθ. Μπορεί να βελτιϊςει οποιαδιποτε 

δραςτθριότθτα μικρισ, μεςαίασ ι μεγάλθσ επιχείρθςθσ ι οργανιςμοφ 

ϊςτε να μπορεί να προςφζρει το προϊόν τθσ με χαμθλότερο κόςτοσ, 

γρθγορότερα και με καλφτερθ ποιότθτα. 

 Θ μεκοδολογία Six Sigma είναι ςυμπλθρωματικι τθσ Balanced 

Scorecard (BSC) και θ από κοινοφ εφαρμογι τουσ εμφανίηει ςθμαντικι 

μείωςθ κόςτουσ παραγωγισ και υψθλι αφξθςθ παραγωγικότθτασ.   
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8.3 Πρότυπα ISO 
 

Το Ρρότυπο ISO 9001:2000 παρζχει μια ςθμαντικι ευκαιρία 

κινθτοποίθςθσ των επιχειριςεων προκειμζνου να επιτφχουν τουσ 

επιχειρθματικοφσ τουσ ςτόχουσ και όχι απλϊσ τθν πιςτοποίθςθ.  

8.3.1.Τι είναι ζνασ οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ; 

Ζνα οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ επικεωρεί, πιςτοποιεί τα 

ςυςτιματα ποιότθτασ και τθρεί αρχείο των πιςτοποιθμζνων ωσ προσ 

ISO 9000 επιχειριςεων / οργανιςμϊν. Επιπλζον παρακολουκεί τισ 

διεκνείσ εξελίξεισ ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ τουσ με το ςυγκεκριμζνο 

πρότυπο. Οι πιςτοποιιςεισ αυτζσ διαφζρουν όςον αφορά τον βακμό 

και το πεδίο πιςτοποίθςθσ. Σκοπόσ ενόσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ ISO 

9000 είναι θ διαςφάλιςθ ότι το προϊόν τθσ επιχείρθςθσ (και ςε αυτό 

ςυμπεριλαμβάνεται ο εξοπλιςμόσ, το hardware, το software, οι πρϊτεσ 

φλεσ, το τελικό προϊόν και οι υπθρεςίεσ) ανταποκρίνονται ςε 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ.  

8.3.2. Ροιοσ είναι ο οργανιςμόσ ISO; 

O Διεκνισ Οργανιςμόσ Ρροτυποποίθςθσ (International 

Organization for Standardization - ISO) είναι ο ειδικευμζνοσ διεκνισ 

οργανιςμόσ για τθν προτυποποίθςθ (δθμιουργία προτφπων), ο οποίοσ 

περιλαμβάνει εκνικοφσ οργανιςμοφσ τυποποίθςθσ ςε περιςςοτζρεσ από  

148 χϊρεσ με ζνα μζλοσ ανά χϊρα και μια κεντρικι γραμματεία ςτθ 

Γενεφθ (Ελβετία). Θ γραμματεία ςυντονίηει το ςφςτθμα, τισ 

ψθφοφορίεσ, τισ εγκρίςεισ και τισ εκδόςεισ των προτφπων. Απαρτίηεται 

επίςθσ από  τεχνικζσ επιτροπζσ, κάκε μία από τισ οποίεσ είναι υπεφκυνθ 

για κάκε ζνα από τουσ τομείσ εξειδίκευςθσ. Λδρφκθκε ςτισ 23 

Φεβρουαρίου 1947 και αναπτφςςει πρότυπα που καλφπτουν πολλοφσ 

διαφορετικοφσ βιομθχανικοφσ τομείσ.  
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8.3.3. Αρμοδιότθτεσ και λειτουργία του ISO 

Ο ISO ςυνεργάηεται με ζνα ςφςτθμα Τεχνικϊν Επιτροπϊν, 

υποεπιτροπϊν και ομάδων εργαςίασ, για τθν ανάπτυξθ των διεκνϊν 

προτφπων. Εκτόσ από τουσ εκνικοφσ οργανιςμοφσ προτφπων, επιτρζπει 

και ςε άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που αναπτφςςουν πρότυπα, να 

ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ του, ωσ μζλθ ςυνδζςμου (Liaison members).   

Τα πρότυπα του ISO είναι αρικμθμζνα, και με ςυγκεκριμζνθ 

μορφι: 

" ISO nnnnn : yyyy : τίτλοσ ", όπου "nnnnn" είναι ο τυποποιθμζνοσ 

αρικμόσ, "yyyy " είναι το ζτοσ που δθμοςιεφεται, και  ο " τίτλοσ " 

περιγράφει το κζμα. 

 Σκοπόσ του ISO είναι να προωκιςει τθν ανάπτυξθ τθσ 

τυποποίθςθσ και παρόμοιων δραςτθριοτιτων ανά τον κόςμο, με ςτόχο 

τθ διευκόλυνςθ των διεκνϊν ανταλλαγϊν (προϊόντα και υπθρεςίεσ) και 

τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ πνευματικϊν, επιςτθμονικϊν, 

τεχνολογικϊν και οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Τα αποτελζςματα τθσ 

εργαςίασ τθσ ΔΟΡ (Διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ) δθμοςιεφονται ωσ 

διεκνι πρότυπα.  

8.3.4. Ρϊσ λειτουργεί;  

Ζνασ οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα νζα πρότυπα ποιότθτασ όταν 

αποφαςίηει να αναπτφξει το Σφςτθμα Ροιότθτάσ του. Αυτό ςυμβαίνει 

όταν υπάρχει θ ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων του 

ι/ και των υπθρεςιϊν του, είτε γιατί ο οργανιςμόσ πρζπει να γίνει πιο 

ανταγωνιςτικόσ, είτε γιατί ηθτείται από τουσ πελάτεσ ι από τθ 

Κυβζρνθςθ. Θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ γίνεται με τθ βοικεια τθσ Gap 

Analysis, είτε ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του System Development Plan. 

Εάν κάποιοσ οργανιςμόσ ακολουκεί ιδθ κάποιο πρότυπο ποιότθτασ και 

είναι ικανοποιθμζνοσ από τον τρόπο που λειτουργεί μπορεί απλά να 

κελιςει να το αναβακμίςει. Τότε θ καλφτερθ λφςθ είναι να 

χρθςιμοποιιςει τθ Gap Analysis που προςδιορίηει πλιρωσ τι πρζπει να 

επανεξεταςτεί και ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ του παλιοφ και του 

καινοφριου πρότυπου. Με αυτό τον τρόπο βελτιϊνει περιςςότερο τθν 
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γενικι απόδοςθ του οργανιςμοφ. Εάν ο οργανιςμόσ δεν ζχει κανζνα 

πρότυπο ι απλά δεν είναι ικανοποιθμζνοσ από το ιδθ υπάρχον, κα 

πρζπει να χρθςιμοποιιςει το System Development Plan ζτςι ϊςτε να 

μπορζςει να βελτιϊςει τθν ποιότθτα του ςυςτιματοσ, ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ των προτφπων ISO 9000. Μετά τθν εφαρμογι του 

ςυςτιματοσ, γίνονται οι κατάλλθλοι  ζλεγχοι, ζτςι ϊςτε να αξιολογθκεί 

εάν ο οργανιςμόσ τιρθςε όλουσ τουσ απαραίτθτουσ κανόνεσ, για να του 

δοκεί και θ πιςτοποίθςθ.  

8.3.5.Τι ακριβϊσ είναι ζνα ISO standard; 

 Ζνα πρότυπο ISO είναι μια τεκμθριωμζνθ ςυμφωνία που 

παρζχει οδθγίεσ, προδιαγραφζσ ι οριςμοφσ ϊςτε να εξαςφαλίςει ότι 

ζνα ιδιαίτερο προϊόν, μια υπθρεςία ι μια διαδικαςία, ικανοποιοφν τον 

προοριηόμενο ςκοπό τουσ. Το πόςο κοςτίηει και πόςο διαρκεί θ 

εφαρμογι των προτφπων δεν είναι κακοριςμζνο. Κάκε επιχείρθςθ είναι 

διαφορετικι. Θ απάντθςθ εξαρτάται από το πόςο ανεπτυγμζνο είναι το 

ιδθ υπάρχον ςφςτθμα τθσ εταιρίασ  και θ ςτρατθγικι εφαρμογισ του 

προτφπου που κα ακολουκιςει. 

8.3.6. Ρόςο κατανοθτά είναι τα Ρρότυπα; 

Τα Ρρότυπα ςχεδιάςτθκαν ζτςι ϊςτε να είναι απλά και 

κατανοθτά από το χριςτθ. Είναι γενικευμζνα ωσ προσ τθ φφςθ τουσ και 

ακολουκοφν ζνα λογικό, εφκολα κατανοθτό ςχιμα. Ραρόλα αυτά, κάκε 

επιχείρθςθ είναι μια ξεχωριςτι περίπτωςθ και υπάρχει ευελιξία ςτον 

τρόπο εφαρμογισ, που εξαρτάται από το επίπεδο ωριμότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ ωσ προσ τθν ιδζα τθσ ποιότθτασ. Δεν είναι δθλαδι 

ςτερεότυπα, ςτατικά πρότυπα που ακολουκοφν με ακρίβεια όλων των 

ειδϊν οι επιχειριςεισ. Ρροςαρμόηονται ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 

κάκε επιχείρθςθσ.  
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8.3.7. Ο ελλθνικόσ οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ (ΕΛΟΤ) 

Ο φορζασ αυτόσ βαςίηεται ςτθ ςειρά προτφπων ΕΝ 29000 / ISO 

9000 και είναι αποδεκτόσ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ριςτοποίθςθσ 

Συςτιματοσ Ροιότθτασ (EQNET) όπου αναγνωρίηεται ςτισ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ. Ο ΕΛΟΤ είναι μζλοσ των ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν 

οργανιςμϊν, εκδίδει και διακζτει τα ελλθνικά πρότυπα, προμθκεφει 

πρότυπα όλων των διεκνϊν οργανιςμϊν τυποποίθςθσ, απονζμει ςιμα 

ςυμμόρφωςθσ και χορθγεί πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ. Επίςθσ 

αξιολογεί και πιςτοποιεί ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

προωκεί ςυμφωνίεσ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ.  

 

8.3.8 Τι είναι θ ςειρά προτφπων ISO 9000; 

Θ ςειρά προτφπων ISO 9000, βάςει ISO 9000:2000 Quality 

Management Systems- Fundamentals and Vocabulary, ISO, 2000, είναι 

πακζτα αυτόνομων, αλλά ςυναφϊν, διεκνϊν προτφπων με κζμα τθ 

διαχείριςθ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ.  

Μποροφν να εφαρμοςκοφν τόςο ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ όςο 

και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. Αποτελείται από γενικά πρότυπα που 

ζχουν εφαρμογι ςε διάφορεσ επιχειριςεισ, όπωσ τεχνικζσ 

/καταςκευαςτικζσ, παροχισ υπθρεςιϊν κλπ, και ορίηει τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ που πρζπει να ικανοποιεί μια επιχείρθςθ, ϊςτε να 

διαςφαλίηει ζνα καλό προϊόν για τουσ πελάτεσ τθσ. Θ ςειρά προτφπων 

ISO 9000 περιλαμβάνει 5 διεκνι πρότυπα που αφοροφν ςτθ διοίκθςθ 

τθσ ποιότθτασ, ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν εφαρμογι 

Συςτθμάτων Διοίκθςθσ Ροιότθτασ για οργανιςμοφσ κάκε τφπου 

ανεξάρτθτα από το είδοσ του παραγομζνου προϊόντοσ ι των 

παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Αςχολοφνται με τθ δομι, τισ διαδικαςίεσ, τισ 

απαιτιςεισ και τα ςτοιχεία των ςυςτθμάτων διοίκθςθσ/ διαςφάλιςθσ 

τθσ ποιότθτασ. Τα πρότυπα αυτά αναπτφχκθκαν με ςκοπό να 

τεκμθριϊνονται αποτελεςματικά οι αρχζσ των ςυςτθμάτων ποιότθτασ 

και να ζχουν πρακτικι εφαρμογι ςτισ επιχειριςεισ.  
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Θ ίδια θ ςειρά των προτφπων ISO 9000 δεν κακορίηει τθν 

τεχνολογία, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εφαρμογι των 

ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Συνεπϊσ, οι απαιτιςεισ τθσ ςειράσ προτφπων 

ISO 9000 αποτελοφν μόνο τα "κεμζλια του ςυςτιματοσ ποιότθτασ" μιασ 

επιχείρθςθσ. Θ ςειρά αυτι περιλαμβάνει :  

Το ISO 9000 ("Quality Management and Quality Assurance 

Standards - Guidelines for Selection and Use",Διαχείριςθ ποιότθτασ και 

πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ- Οδθγίεσ για επιλογι και χριςθ):  που 

αποτελεί το βαςικό οδθγό για τα άλλα πρότυπα ςτθ ςειρά. Ζχει από τθ 

φφςθ του ςυμβουλευτικό χαρακτιρα και κακορίηει τουσ βαςικοφσ 

όρουσ ποιότθτασ. Ραρουςιάηονται οι προδιαγραφζσ διοίκθςθσ  και 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Δίνει οδθγίεσ για επιλογι και χριςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Το πρότυπο αυτό περιζχει μια 

γενικι ειςαγωγι, ζνα πακζτο οριςμϊν από το ISO 8402 , τον οριςμό τθσ 

ςυμβαςιακισ και μθ ςυμβαςιακισ κατάςταςθσ, τουσ τφπουσ των 

προτφπων 9001-9004, τθν προςυμβολαιακι αξιολόγθςθ, οδθγίεσ για τθ 

δθμιουργία και επανεξζταςθ των ςυμβολαίων και μια αναφορικι λίςτα 

των ςτοιχείων του ςυςτιματοσ ποιότθτασ. Ρεριζχει τισ βαςικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ, για το πϊσ μπορεί να τεκεί ςε λειτουργία ζνα 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα 3 μοντζλα του ISO 9000 

αντιπροςωπεφουν τισ 3 διαφορετικζσ μορφζσ λειτουργικισ ι οργανικισ 

ικανότθτασ, κατάλλθλεσ για διμερείσ ςυμβάςεισ.  

Το ISO 9001 ("Model for Quality Assurance in 

Design/Development, Production, Installation and Servicing", Μοντζλο 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτο ςχεδιαςμό/ανάπτυξθ, παραγωγι, 

εγκατάςταςθ και εξυπθρζτθςθ): Ρεριζχονται οι πλιρεισ απαιτιςεισ 

όλων των ςυςτθμάτων ποιότθτασ. Είναι το βαςικό μοντζλο για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτο ςχεδιαςμό / ανάπτυξθ, παραγωγι, 

εγκατάςταςθ και εξυπθρζτθςθ(υπθρεςίεσ). Χρθςιμοποιείται όταν 

απαιτείται ςυμμόρφωςθ του προμθκευτι ςε δεδομζνεσ απαιτιςεισ ςε 

όλο το κφκλο παραγωγισ, από το ςχεδιαςμό μζχρι τθν εξυπθρζτθςθ 

μετά τθν πϊλθςθ(ανάπτυξθ, ςχεδίαςθ, παραγωγι, εγκατάςταςθ και 

τρόποσ εξυπθρζτθςθσ). Κακορίηει ζνα υπόδειγμα προγράμματοσ 

ποιότθτασ για το ςχεδιαςμό, τθ παραγωγι, τθν ολοκλιρωςθ και τθν 
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υποςτιριξθ του προϊόντοσ του προμθκευτι. Ενδιαφζρει επιχειριςεισ οι 

οποίεσ ςχεδιάηουν, αναπτφςςουν, παράγουν και εγκακιςτοφν προϊόντα 

και παρζχουν υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ και επιχειριςεισ που 

αναπτφςςουν νζα προϊόντα ι προϊόντα με ειδικζσ απαιτιςεισ.  

Το ISO 9002 ("Model for Quality Asssurance in Production and 

Installation", Μοντζλο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθ παραγωγι και τθν 

εγκατάςταςθ), κακορίηει ζνα υπόδειγμα ςυςτιματοσ ποιότθτασ κατά 

τθν παραγωγι και τθν ολοκλιρωςθ. Χρθςιμοποιείται όταν οι 

απαιτιςεισ που αφοροφν τα προϊόντα εκφράηονται ςε ςχζςθ με ζνα 

ιδθ καταςκευαςμζνο ςχζδιο ι μία προδιαγραφι. Απαιτεί να 

παρουςιάηονται οι ικανότθτεσ του προμθκευτι μόνο ςε ότι αφορά τθν 

παραγωγι και τθν εγκατάςταςθ. Ενδιαφζρει βιομθχανίεσ διεργαςιϊν 

(π.χ. χθμικζσ, τροφίμων, φαρμακευτικζσ), όπου οι απαιτιςεισ για το 

προϊόν ορίηονται μζςω ενόσ κακιερωμζνου ςχεδιαςμοφ ι 

προδιαγραφισ.  

Το ISO 9003 ("Model for Quality Asssurance in Final Inspection 

and Tests", Μοντζλο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθ τελικι επικεϊρθςθ και 

ζλεγχο). Είναι το ςφςτθμα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν τελικι 

επικεϊρθςθ και τθ δοκιμι. Εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ όπου μποροφν 

να παρουςιαςτοφν ικανοποιθτικά οι ικανότθτεσ του προμθκευτι ςτθν 

επικεϊρθςθ και ςτον ζλεγχο του τελικοφ προϊόντοσ. Αφορά ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των διαδικαςιϊν που λαμβάνουν χϊρα ςτο 

εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου. Ενδιαφζρει μικρά καταςτιματα, 

τμιματα μζςα ςε μια επιχείρθςθ (π.χ. εργαςτιρια), προμθκευτζσ 

εξοπλιςμοφ, οι οποίοι επικεωροφν και δοκιμάηουν τα παρεχόμενα 

προϊόντα και τζλοσ,  

Το ISO 9004 ("Quality Management and Quality System Elements - 

Guidelines", Διοίκθςθ ποιότθτασ και ςτοιχεία ςυςτιματοσ ποιότθτασ- 

Κατευκυντιριεσ γραμμζσ): που παρζχει ςτοιχεία οργάνωςθσ τθσ 

ποιότθτασ με λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθν   ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ 

ενόσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ κακϊσ και κακοριςμό του βακμοφ ςτον 

οποίο εφαρμόηεται κάκε ςτοιχείο του ςυςτιματοσ. Αποτελείται από ζνα 

πακζτο με 90 ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό και 
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ςτθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ. Εξετάηει κάκε μια από τισ 

κατθγορίεσ των 22 ςτοιχείων ποιότθτασ. Ρεριζχει λεπτομερείσ 

καταλόγουσ με τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ με αναφορά ςτισ ευκφνεσ διοίκθςθσ, ςτο marketing, ςτθ 

ςχεδίαςθ, ςτισ προμικειεσ, ςτθ παραγωγι, ςτισ διαδικαςίεσ μζτρθςθσ, 

ςτον ζλεγχο των υλικϊν, ςτθ χριςθ ςτατιςτικϊν μεκόδων, ςτθν 

αςφάλεια των χϊρων και του εξοπλιςμοφ, ςτθ τεκμθρίωςθ των 

διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι προϊόντων και ςτθν εξυπθρζτθςθ των 

πελατϊν. Το  ISO 9004 είναι μόνο για εςωτερικι χριςθ και δεν 

εφαρμόηεται ςε ςυμβαςιακζσ καταςτάςεισ. Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ 

υπόβακρο για τθν πλιρθ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ.  

Στόχοσ των προτφπων είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και θ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν. Τα 

πρότυπα τθσ ςειράσ ISO 9000 περιζχουν γενικζσ οδθγίεσ και όχι 

εξειδικευμζνεσ προδιαγραφζσ. Τα πρότυπα αυτά από μόνα τουσ δεν 

παρζχουν τθν δυνατότθτα για τθν μζτρθςθ του κόςτουσ τθσ ζλλειψθσ 

ποιότθτασ ι τθσ βελτίωςισ τθσ, μζςω ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν. Θ 

επιχείρθςθ, για να μπορζςει να διαμορφϊςει μια ανταγωνιςτικι 

πολιτικι ποιότθτασ ςτο ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον τθσ, 

πρζπει να δθμιουργιςει παράλλθλα με το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ, ζνα λειτουργικό πλαίςιο που να επιτρζπει τον 

επαναπροςδιοριςμό των ςτόχων ποιότθτασ και τθ δυνατότθτα 

διατιρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ τουσ.  

Τα πρότυπα ISO 9001, 9002, 9003 αποτελοφν μια ςειρά τριϊν 

επιπζδων από πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για χριςθ ςε 

ςυμβατικζσ περιπτϊςεισ. Ρρζπει να τονιςτεί ότι το ISO 9001 δεν είναι 

καλφτερο από το ISO 9002 ι το ISO 9003, αλλά είναι διαφορετικό. Θ 

διαφορά ζγκειται ςτο είδοσ τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ θ κάκε βιομθχανία, 

κακϊσ ζχει τισ δικζσ τθσ ιδιαιτερότθτεσ, κα πρζπει να ερμθνεφςει 

ανάλογα τισ απαιτιςεισ των προτφπων, με βάςθ τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τθσ.  

 Σιμερα, αν και τα πρότυπα τθσ ςειράσ ISO 9000 είναι γενικϊσ 

αποδεκτά από όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου, μερικοί ςθμαντικοί κλάδοι 
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τθσ βιομθχανίασ (π.χ. αυτοκινθτοβιομθχανία) ςυνεχίηουν να διατθροφν 

το δικό τουσ ιδιαίτερο ςφςτθμα ποιότθτασ. Μζχρι αυτζσ οι βιομθχανίεσ 

να ευκυγραμμιςτοφν με τισ υπόλοιπεσ, το ςφςτθμα δεν μπορεί να είναι 

παγκόςμιο. Ράντωσ, με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ενιαίασ Ευρωπαϊκισ 

Αγοράσ, θ πιςτοποίθςθ κατά ISO αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

ελεφκερθ διακίνθςθ και αποδοχι των προϊόντων ανάμεςα ςτισ χϊρεσ-

μζλθ τθσ Ε.Ε., κακϊσ μια ςειρά από κοινοτικζσ οδθγίεσ υποδεικνφουν 

τθν υιοκζτθςθ των προτφπων ISO, προτείνουν δθλαδι τθν αφομοίωςι 

τουσ από εκνικοφσ νόμουσ. 

8.3.9. Θ δομι τθσ ςειράσ ISO 9000  

Τα ςτοιχεία που διαμορφϊνουν τθ δομι των προτφπων ςειράσ 

του ISO 9000 είναι οργανωμζνα ςε ζνα μοντζλο γνωςτό ωσ “Process 

Model ”, μια νζα δομι με τζςςερα κφρια τμιματα: 

 Ευκφνθ διοίκθςθσ (Management responsibility)  

 Διαχείριςθ πόρων (Resource management)  

 Ανάπτυξθ προϊόντων/υπθρεςιϊν(Product and/or service 

realization)  

 Μζτρθςθ, Ανάλυςθ και Βελτίωςθ (Measurement, analysis and 

improvement) 

Αυτό το μοντζλο λειτουργεί όπωσ το Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

μοντζλο, του W. Edwards Deming:  

 Plan: Κακοριςμόσ των ςτόχων και των διαδικαςιϊν. 

Απαραίτθτα ςτοιχεία τα οποία κα οδθγιςουν ςε 

αποτελζςματα ςφμφωνα με το “what to do and how to do it”.  

 Do: Εφαρμογι των διαδικαςιϊν, “do what was planned”. 

 Check: Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν και των 

αποτελεςμάτων με βάςθ τουσ ςτόχουσ και τισ προδιαγραφζσ, 

“did things happened according to plan”. 

 Act: Λιψθ μζτρων που οδθγοφν ςτθν βελτίωςθ, “how to 

improve next time”.  
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Διάγραμμα 9. Σο μοντζλο Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

 

Το παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 10.) επεξθγεί τθν 

διαδικαςία ςτθν οποία βαςίηεται ζνα ςφςτθμα ποιοτικισ διαχείριςθσ 

ςφμφωνα με το “Process Model ”. 

  

 

 

Διάγραμμα 10. «“Process Model” για ςφςτθμα ποιοτικισ 
διαχείριςθσ» 
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Θ κυκλικι διαδικαςία που εμφανίηεται ςτο διάγραμμα 10 εξθγεί 

τον ςθμαντικό ρόλο που παίηει θ παρουςία του καταναλωτι ςτθν 

είςοδο και ςτθν ζξοδο του ςυςτιματοσ ποιότθτασ. Οι απαιτιςεισ του, 

είναι ςτοιχείο απαραίτθτο για τθν δθμιουργία των προϊόντων ι/ και τθν 

παροχι υπθρεςιϊν. Ο βακμόσ τθσ ικανοποίθςισ του βοθκάει ςτθν 

αξιολόγθςθ και ςτθ βελτίωςι τουσ. 

 

8.3.10. Συνεχισ βελτίωςθ και Συςτιματα Διοίκθςθσ Ροιότθτασ 

βαςιςμζνα ςε Διεργαςίεσ 

Θ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ και τθσ αποδοτικότθτασ του 

οργανιςμοφ πρζπει να είναι ςυνεχισ ζτςι ϊςτε να υπθρετοφνται, με τον 

καλφτερο τρόπο οι ανάγκεσ και οι προςδοκίεσ των ενδιαφερομζνων 

μερϊν. Ζνα Σφςτθμα Διοίκθςθσ Ροιότθτασ αντιμετωπίηεται ςαν ζνα 

ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε διεργαςίεσ με τισ οποίεσ παρακολουκείται θ 

ςυμπεριφορά των ενδιαφερομζνων μερϊν, δθλαδι οι εντοπιςμζνεσ 

ανάγκεσ και προςδοκίεσ και οι ςυνεπαγόμενεσ απαιτιςεισ οι οποίεσ 

λειτουργοφν ςαν είςοδοι του ςυςτιματοσ. Θ λειτουργία του 

οργανιςμοφ παράγει αποτελζςματα προσ τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Τα 

αποτελζςματα αυτά είναι οι ζξοδοι του ςυςτιματοσ και αξιολογοφνται 

με βάςθ τον βακμό ικανοποίθςθσ των ενδιαφερομζνων μερϊν, μζςω 

των λειτουργιϊν τθσ Μζτρθςθσ, Ανάλυςθσ και Βελτίωςθσ. Τα 

ςυμπεράςματα που προκφπτουν χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ 

τθσ βελτίωςθσ τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ του οργανιςμοφ. Θ διαδικαςία 

αυτι επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ επιφζροντασ τθν ςυνεχι βελτίωςθ τθσ 

ςυνολικισ επίδοςθσ και τθσ αποδοτικότθτασ του οργανιςμοφ.  

Θ προςζγγιςθ αυτι χαρακτθρίηει τθ ςυλλογιςτικι όλων των 

προτφπων τθσ ςειράσ ISO 9000.  

Θ ζκδοςθ του 2000, ISO 9000:2000, είναι ζνα ανακεωρθμζνο 

πρότυπο διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ. Εςτιάηει ςτθν ςυνεχι βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθν ικανοποίθςθ των πελατϊν.   

Θ ςειρά ISO 9000:2000 αποτελείται από τζςςερα, αλλά πολφ 

ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ πρότυπα:  
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 ISO 9000:2000 Quality Management Systems — Ροιοτικι 

διαχείριςθ 

Το πρότυπο αυτό ανικει ςτθν κατθγορία των Κατευκυντιριων 

Οδθγιϊν. Εςτιάηεται ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ και τουσ οριςμοφσ τθσ 

Διοίκθςθσ Ροιότθτασ. Ρεριγράφει τισ βαςικζσ αρχζσ των ςυςτθμάτων 

ποιοτικισ διαχείριςθσ, και διευκρινίηει τθν ορολογία που 

χρθςιμοποιείται ςε όλθ τθ ςειρά. Ζνα παράρτθμα των προτφπων 

επεξθγεί τισ  εννοιολογικζσ ςχζςεισ ςχετικά με τθν ποιότθτα, τθ 

διαχείριςθ, τθν τεκμθρίωςθ, το λογιςτικό ζλεγχο κ.λπ. Το πρότυπο αυτό 

υπερκαλφπτει και αντικακιςτά το προγενζςτερο πρότυπο ISO 

8402:1994.  

 ISO 9001:2000 Quality Management Systems – Συςτιματα  

ποιοτικισ διαχείριςθσ 

Το πρότυπο αυτό είναι ςιμερα το βαςικό πρότυπο Διοίκθςθσ 

Ροιότθτασ και διευκρινίηει τισ απαιτιςεισ για ζνα ςφςτθμα ποιοτικισ 

διαχείριςθσ, όπου μια οργάνωςθ πρζπει να είναι ικανι να παρζχει τα 

προϊόντα που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ πελατϊν. Θ προδιαγραφι του 

ISO 9001:2000 παρζχει τθ βάςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ποιοτικϊν 

ςυςτθμάτων. Από όλα τα πρότυπα τθσ ςειράσ ISO 9000, είναι το μόνο 

που μπορεί να πιςτοποιθκεί. 

 ISO 9004:2000 Quality Management Systems — υςτιματα 

ποιοτικισ διαχείριςθσ  

Το πρότυπο αυτό ανικει ςτθν κατθγορία των κατευκυντιριων 

οδθγιϊν. Ραρζχει τισ οδθγίεσ που εξετάηουν τθν αποτελεςματικότθτα 

και τθν αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ ποιοτικισ διαχείριςθσ. Αναλφει 

τισ απαιτιςεισ που κζτει το πρότυπο ISO 9001:2000. Επιπλζον 

περιλαμβάνει μια ςειρά προςεγγίςεων ςτα κζματα διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ με ζμφαςθ ςτθ ςυςτθμικι φφςθ των μθχανιςμϊν διοίκθςθσ 

ποιότθτασ. Το πρότυπο ISO 9004:2000 καλφπτει τα κζματα διοίκθςθσ 

ποιότθτασ ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ αλυςίδασ: Ρρομθκευτζσ–Φορζασ–

Ρελάτεσ. Ο ςτόχοσ είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ 

τθσ οργάνωςθσ και θ αποδοτικότθτα του φορζα.  
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Τα πρότυπα ISO 9001:2000 και ISO 9004:2000 ζχουν αναπτυχκεί 

ϊςτε να αλλθλοςυμπλθρϊνονται ωσ ζνα ςυνεκτικό ηεφγοσ προτφπων 

για τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των Συςτθμάτων Διοίκθςθσ 

Ροιότθτασ. Βζβαια το πρότυπο ISO 9004:2000, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και ανεξάρτθτα ςαν πθγι κατευκυντιριων οδθγιϊν 

πάνω ςε κζματα γενικισ οργάνωςθσ για φορείσ και οργανιςμοφσ κάκε 

τφπου. Το πρότυπο ISO 9004:2000 δεν μπορεί να πιςτοποιθκεί επειδι 

περιλαμβάνει μόνον κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και όχι πιςτοποιιςιμεσ 

απαιτιςεισ για το Σφςτθμα Διοίκθςθσ Ροιότθτασ του οργανιςμοφ. 

Δθλαδι δεν υφίςταται πιςτοποίθςθ κατά ISO 9004:2000.  

Από τθν παραπάνω περιγραφι προκφπτει ότι από τα πρότυπα τθσ 

ςειράσ ISO 9000, το βαςικό πρότυπο για τον ςχεδιαςμό και εφαρμογι 

Συςτθμάτων Διοίκθςθσ Ροιότθτασ είναι το πρότυπο ISO 9001:2000, ενϊ 

θ πλθρζςτερθ πθγι κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του ISO 

9001:2000, είναι το πρότυπο ISO 9004:2000. Για ανάλογουσ λόγουσ δεν 

υφίςταται πιςτοποίθςθ οφτε κατά ISO 9000:2000. 

 

8.3.10. ISO 9000 και ISO 14000 

Οι ςειρζσ προτφπων ISO 9000 και ISO 14000 είναι τα πιο γνωςτά 

πρότυπα από οποιοδιποτε άλλο πρότυπο ISO. Αυτό γιατί είναι γενικά 

πρότυπα που ζχουν τθ δυνατότθτα να εφαρμόηονται ςε κάκε είδουσ 

επιχειριςεισ και υπάρχει ιδθ μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που 

εφαρμόηουν τα ςυγκεκριμζνα πρότυπα (περίπου 610.000 οργανιςμοί 

παγκοςμίωσ). Θ οικογζνεια προτφπων ISO 9000 εςτιάηει ςτθν Διοίκθςθ 

Ροιότθτασ (Quality Management) δθλαδι ςτο ςφνολο των οργανωτικϊν 

μζτρων, των ενεργειϊν , κλπ που υλοποιεί ο οργανιςμόσ για:  

 Τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων ποιότθτασ των πελατϊν και 

τθν βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ τουσ.  

 Τθν ικανοποίθςθ των εξωτερικϊν κανονιςτικϊν και νομοκετικϊν 

απαιτιςεων  

 Τθν επίτευξθ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ απόδοςισ του ςτθν 

επιδίωξθ των παραπάνω ςτόχων  
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Το ISO 14000 είναι μια ςειρά διεκνϊν προτφπων του οργανιςμοφ 

ISO που ςχετίηεται με τα Συςτιματα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

(Environmental Management). Εςτιάηεται ςτο ςφνολο των οργανωτικϊν 

μζτρων, των ενεργειϊν, κλπ που υλοποιεί ο οργανιςμόσ για:  

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιβλαβϊν επιπτϊςεων που 

προκαλοφνται ςτο περιβάλλον από τισ δραςτθριότθτεσ του 

οργανιςμοφ.  

 Τθν επίτευξθ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ 

και ςυμπεριφοράσ του οργανιςμοφ.  

 

Τα πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000 εμφανίηουν αρκετζσ 

αναλογίεσ και αντιςτοιχίεσ ςε πολλά ςθμεία. Είναι ςθμαντικό να 

αποςαφθνιςκεί ότι το πρότυπο ISO 9001:2000 περιγράφει τισ 

απαιτιςεισ που κα πρζπει να πλθρεί το Σφςτθμα Διοίκθςθσ Ροιότθτασ 

του φορζα, αλλά όχι και τον τρόπο με τον οποίο αυτό κα 

πραγματοποιθκεί. Επίςθσ κα πρζπει να αναφερκεί ότι θ πιςτοποίθςθ 

ενόσ οργανιςμοφ αφορά τθν αποδεδειγμζνθ ςυμμόρφωςι του με τισ 

απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001:2000. Από τα τρία πρότυπα τθσ 

ςειράσ ISO 9000, μόνον το ISO 9001:2000 μπορεί να πιςτοποιθκεί, 

επειδι είναι το μόνο που περιλαμβάνει τισ απαιτιςεισ που κα πρζπει 

να πλθροφνται ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ 

Συςτιματοσ Διοίκθςθσ Ροιότθτασ ςε ζναν οργανιςμό.  

 

8.3.11. Άλλα Ρρότυπα Διοίκθςθσ Ροιότθτασ 

Εκτόσ τθσ ςειράσ προτφπων ISO 9000, υπάρχουν επίςθσ και 

διεκνι πρότυπα ςχετικά με τισ μεκόδουσ επικεϊρθςθσ Συςτθμάτων 

Διοίκθςθσ Ροιότθτασ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ (certification 

bodies). Υπάρχουν επίςθσ και πρότυπα ςχετικά με τθν διοίκθςθ 

ποιότθτασ, οριςμζνα από τα οποία είναι γενικά, δθλαδι εφαρμόηονται 

ςε κάκε οργανιςμό, ανεξάρτθτα από το είδοσ ι τον βιομθχανικό κλάδο 

ςτον οποίο δραςτθριοποιείται, και άλλα τα οποία είναι εξειδικευμζνα 

για διάφορουσ τομείσ δραςτθριοτιτων. 
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Μερικά από αυτά είναι:  

 Συςτιματα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (Environmental 

Management System–EMS) (και θ αντίςτοιχθ ςειρά γενικϊν 

προτφπων ISO 14000) 

 Συςτιματα Διαχείριςθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ (Occupational 

Health and Safety Management Systems–OHSMS) 

 Συςτιματα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν (Information 

Security Management Systems–ISMS) 

 

Τα Συςτιματα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ επιτρζπουν ςε ζνα 

οργανιςμό να πιςτοποιιςει τθν περιβαλλοντικι του αξιοπιςτία και 

ςυγχρόνωσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ζχουν κετικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν ςυνολικι απόδοςθ του 

οργανιςμοφ. Θ βελτίωςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των περιβαλλοντικϊν 

κεμάτων από μία επιχείρθςθ, όπωσ ζχει δείξει θ διεκνισ πρακτικι, 

μπορεί να ςυμβαδίςει με ανάπτυξθ και αφξθςθ κερδϊν.  

Τα οφζλθ που μπορεί να ζχει μια επιχείρθςθ από τθν ειςαγωγι 

και εφαρμογι ενόσ Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, είναι 

κυρίωσ τα εξισ: 

 Ταυτόχρονθ ςυςτθματικι προςζγγιςθ και επίτευξθ των 

περιβαλλοντικϊν και επιχειρθματικϊν ςτόχων  

 Κζρδθ από τθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων  

 Μείωςθ του κόςτουσ επεξεργαςίασ και απόρριψθσ λυμάτων  

 Μείωςθ τθσ πικανότθτασ ατυχθμάτων  

 Βελτίωςθ τθσ γενικισ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ προσ το ευρφ 

κοινό  

 Ελαχιςτοποίθςθ των προςτίμων από παραβάςεισ τθσ 

νομοκεςίασ  

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ωσ αποτζλεςμα του 

ςυνδυαςμοφ των παραπάνω αποτελεςμάτων  
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Συνεπϊσ κάκε προςπάκεια τθσ Διοίκθςθσ μίασ επιχείρθςθσ, που 

ζχει ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ τθσ απόδοςθσ, μπορεί να 

νοθκεί ωσ επζνδυςθ. Με το να προςτατεφει μια επιχείρθςθ το 

περιβάλλον παράγοντασ προϊόντα φιλικά προσ το περιβάλλον και με το 

να εκτελεί διαδικαςίεσ που δεν το επιβαρφνουν, αποκτά και ‘ποιότθτα’ 

από τθ ςτιγμι που ςζβεται το περιβάλλον.  Ιδθ πολλζσ επιχειριςεισ 

ςτθν Ελλάδα ζχουν εγκαταςτιςει Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 

ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14000. Σθμαντικά μικρότεροσ είναι ο 

αρικμόσ των εταιρειϊν που ζχουν προχωριςει και ςτθν εφαρμογι του 

Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ EMAS. 
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8.3.12. Συμπζραςμα 

Θ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ καλφπτει αρκετά ςθμαντικοφσ τομείσ. 

Θ ειςαγωγι και θ πιςτοποίθςθ ενόσ Συςτιματοσ Διοίκθςθσ Ροιότθτασ 

ςε ζναν οργανιςμό επιφζρει πολλαπλά οφζλθ, τα οποία μπορεί να είναι 

εςωτερικά και να προκφπτουν από τθν καλφτερθ εςωτερικι λειτουργία 

του οργανιςμοφ και τθν αφξθςθ τθσ απόδοςισ του, αλλά και εξωτερικά, 

που ςχετίηονται με τισ ςυναλλαγζσ του οργανιςμοφ με το περιβάλλον 

του (πελάτεσ, προμθκευτζσ, κλπ), όπωσ καλφτερα εμπορικά 

αποτελζςματα, ανάπτυξθ εργαςιϊν και βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, βελτίωςθ του γοιτρου και τθσ αξιοπιςτίασ του 

οργανιςμοφ, κλπ.  

Σε γενικζσ γραμμζσ, τα οφζλθ είναι:  

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

  Ζγκαιρθ διάγνωςθ ςφαλμάτων ποιότθτασ, με αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ των ελαττωματικϊν προϊόντων 

  Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

  Αφξθςθ ανταγωνιςμοφ 

  Είςοδοσ ςτθ διεκνι αγορά 

  Απόκτθςθ του πιο ςθμαντικοφ και μακράσ διαρκείασ 

πιςτοποιθτικοφ, "ενόσ ικανοποιθμζνου πελάτθ", που ςζβεται 

το όνομα τθσ εταιρίασ και τθν προςιλωςι τθσ ςτθν ποιότθτα. 

 Αφξθςθ τθσ Απόδοςθσ τθσ Επιχείρθςθσ 

Θ ειςαγωγι ςφγχρονων και ολοκλθρωμζνων τεχνικϊν Διαχείριςθσ 

τθσ Ολικισ Ροιότθτασ ςε όλο το φάςμα τθσ δραςτθριότθτασ μιασ 

επιχείρθςθσ, οδθγεί ςτθν ουςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ τθσ ςε 

μια εξαιρετικά ανταγωνιςτικι και ραγδαία εξελιςςόμενθ διεκνι αγορά. 
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8.4. Πλαίςιο των Επτά S (The seven S framework) 
 

Το πλαίςιο των 7 S, αναπτφχκθκε από τον McKinsey  κατά το 

τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970 με αρχζσ του 1980, για να αναλφει 

επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ και τα χαρακτθριςτικά που τισ κάνουν 

αποτελεςματικζσ. 

8.4.1 Τι είναι πρότυπο 7-s 

Το πλαίςιο των επτά S αναφζρεται ςτισ οργανϊςεισ και τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ. Εξετάηει τα επτά κφρια ςτοιχεία που 

κακιςτοφν τισ οργανϊςεισ επιτυχείσ, και τα οποία είναι : θ ςτρατθγικι 

(Strategy), τα ςυςτιματα (Systems), τα προςόντα (Skills), οι κοινζσ αξίεσ 

(Shared Values), προςωπικό (Staff), οργάνωςθ (Structure of 

organization), επικοινωνία(Style of Communication ).  

Το πλαίςιο είναι ακρωνφμιο των εξισ χαρακτθριςτικϊν: 

 θ ςτρατθγικι (Strategy): αναφζρεται ςτον δρόμο – ςκοπό τθσ 

επιχείρθςθσ για το μζλλον 

 τα ςυςτιματα (Systems): αναφζρονται ςτα επίςθμα και ανεπίςθμα 

ςυςτιματα και διαδικαςίεσ διακυβζρνθςθσ, διαχείριςθσ 

περιουςίασ, πλθροφορικισ, οικονομικϊν κλπ.    

 τα προςόντα (Skills):αναφζρονται ςτα προςόντα και τισ δεξιότθτεσ 

των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ 

 οι κοινζσ αξίεσ (Shared Values): αναφζρονται ςτουσ παράγοντεσ 

που επθρεάηουν όλο το προςωπικό και με βάςθ τισ οποίεσ 

λειτουργοφν ςτθν κακθμερινι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ  

 το προςωπικό (Staff): αναφζρεται ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ 

επιχείρθςθσ - οργανιςμοφ 
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 θ οργάνωςθ (Structure of organization): αναφζρεται ςτθ δομι  και 

μορφι τθσ οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και ςτισ ςχζςεισ 

μεταξφ των τμθμάτων, υπθρεςιϊν και λειτουργιϊν  

 θ επικοινωνία(Style of Communication ): αναφζρεται ςτο πϊσ 

παρουςιάηονται και πϊσ επικοινωνοφν με τουσ πελάτεσ, 

προμθκευτζσ, μετόχουσ κλπ,  οι εργαηόμενοι τθσ επιχείρθςθσ.  

Το πρότυπο δείχνει ότι τα οργανωτικά ςυςτιματα και οι πολλζσ 

ςχετικζσ μεταξφ τουσ διαςυνδεμζνεσ μεταβλθτζσ, κακιςτοφν τθν αλλαγι 

ςφνκετθ, και ότι μια αποτελεςματικι προςπάκεια αλλαγισ κα πρζπει 

να αντιμετωπίςει πολλά από αυτά τα ηθτιματα ταυτόχρονα. 

 

8.4.2 Μια ςυςτθμικι προςζγγιςθ ςτθ βελτίωςθ των οργανϊςεων 

μζςω του πλαιςίου των 7 S  

Το πρότυπο 7-s είναι ζνα εργαλείο για τθ διοικθτικι ανάλυςθ και 

δράςθ παρζχοντασ μια δομι με τθν οποία μπορεί να εξεταςτεί μια 

επιχείρθςθ ςυνολικά, ζτςι ϊςτε τα προβλιματα τθσ οργάνωςθσ να 

μποροφν να εντοπιςτοφν και να μπορεί ευκολότερα  να αναπτυχκεί και 

να εφαρμοςτεί μια ςτρατθγικι.  

Το διάγραμμα 7-s επεξθγεί τθν πολυπλοκότθτα και τθν ςυςχζτιςθ 

των επιμζρουσ ςτοιχείων που κακορίηουν τθ δυνατότθτα μιασ 

οργάνωςθσ να αλλάξει. Θ κεωρία βοικθςε να αλλάξει τθ ςκζψθ των 

διοικιςεων για το πϊσ οι επιχειριςεισ κα μποροφςαν να βελτιωκοφν. 

Το πλαίςιο των 7 S βοθκά ϊςτε  όχι μόνο να υλοποιθκεί μια νζα 

ςτρατθγικι αλλά και να προβλεφκοφν οι απαραίτθτεσ βελτιϊςεισ – 

παρεμβάςεισ που πρζπει να γίνουν πριν τθν κακιζρωςθ του 

ςυςτιματοσ.  
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Για να είναι αποτελεςματικι, θ οργάνωςι πρζπει να ζχει ζναν 

υψθλό βακμό εςωτερικισ ευκυγράμμιςθσ μεταξφ όλων των επτά S. Το 

κάκε S πρζπει να είναι ςφμφωνο και να ενιςχφςει τα άλλα S. Πλα τα S 

είναι αλλθλζνδετα, ζτςι μια αλλαγι ςε ζνα από αυτά ζχει επίδραςθ ςε 

όλα . Είναι αδφνατο να ςθμειωκεί πρόοδοσ ςε ζνα ςτοιχείο χωρίσ να 

ςθμειϊςει πρόοδο ςε όλα. Κατά ςυνζπεια, για να βελτιωκεί θ απόδοςθ 

τθσ  τθν οργάνωςισ , πρζπει  να δοκεί προςοχι ςε όλα τα επτά ςτοιχεία 

ςυγχρόνωσ.  

Διάγραμμα 11. 7S framework 
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Δεν υπάρχει καμία αφετθρία ι υπονοοφμενθ ιεραρχία μεταξφ 

των ςτοιχείων - οι διαφορετικοί παράγοντεσ μποροφν να οδθγιςουν τθν 

επιχείρθςθ ςε οποιαδιποτε οργάνωςθ. 

Το πλαίςιο των 7S περιλαμβάνει τα εξισ ςυςτιματα : 

 Επιχειρθςιακό ςφςτθμα 

 Σφςτθμα επιχειρθςιακισ διαχείριςθσ διαδικαςιϊν (BPMS) 

 Σφςτθμα διοικθτικϊν πλθροφοριϊν 

 Σφςτθμα καινοτομίασ 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ απόδοςθσ 

 Οικονομικό ςφςτθμα/κφριο ςφςτθμα κατανομισ 

 Σφςτθμα αποηθμιϊςεων/ςφςτθμα ανταμοιβισ 

 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ ικανοποίθςθσ πελατϊν 

 

8.4.3 Λειτουργίεσ του Ρλαιςίου των 7-S 

Το πλαίςιο των 7 S : 

 Χρθςιμοποιείται για τθν εςωτερικι ανάλυςθ τθσ 

επιχείρθςθσ 

 Αναλφει τα  ςτρατθγικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ 

 Χρθςιμοποιείται για να «ευκυγραμμιςτοφν» τα τμιματα 

τθσ επιχείρθςθσ με τθν κζλθςθ, πορεία και ςτόχο τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 Εξετάηει τισ επιπτϊςεισ τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ  ςτθν 

επιχείρθςθ 

 Αναλφει τα επιτυχθμζνα και τα δυςλειτουργικά μζρθ του 

οργανιςμοφ 

 

http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_el&trurl=http%3a%2f%2fwww.1000ventures.com%2fbusiness_guide%2fcrosscuttings%2fbizsys_main.html
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_el&trurl=http%3a%2f%2fwww.1000ventures.com%2fbusiness_guide%2fbpms.html
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_el&trurl=http%3a%2f%2fwww.1000ventures.com%2fbusiness_guide%2finnovation_system.html
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_el&trurl=http%3a%2f%2fwww.1000ventures.com%2fbusiness_guide%2fmgmt_performance.html
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_el&trurl=http%3a%2f%2fwww.1000ventures.com%2fbusiness_guide%2fcrosscuttings%2fmotivating_reward_system.html
http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_el&trurl=http%3a%2f%2fwww.1000ventures.com%2fbusiness_guide%2fcrosscuttings%2fcustomer_satisfaction.html
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Ωσ αδυναμίεσ του πλαιςίου των 7 S κα μποροφςαμε να 

αναφζρουμε : 

 Τθν προςιλωςθ του πλαιςίου ςτθν εςωτερικι  (Focuses on 

internal fit of an organization) 

 Ραραβλζπει τθν επίδραςθ των εξωτερικϊν παραγόντων 

ςτθν απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ 

 

Τα ςτοιχεία του Ρλαιςίου των 7S διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ : 

 Σε αυτά που αναφζρονται ςτθν κοινωνικι και διαπροςωπικι 

ςυμπεριφορά(SOFT Ss) τα οποία είναι :  επικοινωνία(Style of 

communication), κοινζσ αξίεσ (Shared Values), προςωπικό 

(Staff) και προςόντα (Skills) 

 Και ςτα «οργανωςιακά» (HARD Ss) τα οποία είναι :  

οργάνωςθ (Structure of organization), Στρατθγικι 

Strategy)και ςυςτιματα (Systems).  

Διάγραμμα 12. Σα ςτοιχεία του Πλαιςίου των 7S 
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8.5 The Performance Prism 
 

Θ μεκοδολογία Performance Prism (Neely, Cranfield University) 

κεωρείται ωσ ζνα πλαίςιο μζτρθςθσ απόδοςθσ δεφτερθσ γενιάσ, που 

αντιμετωπίηει όλεσ τισ κρίςιμεσ επιχειρθςιακζσ περιοχζσ των 

κερδοφόρων εταιριϊν και μθ κερδοφόρων οργανιςμϊν του δθμοςίου, 

εςτιάηοντασ ςτθ μζτρθςθ απόδοςθσ των εξισ ςτοιχείων: 

 Λκανοποίθςθσ των μετόχων (stakeholders) 

 Στρατθγικϊν διοίκθςθσ 

 Ραραγωγικϊν δυνατοτιτων (υπθρεςίεσ–προϊόντα) 

επιχειριςεων - οργανιςμϊν  

 Συνειςφοράσ των μετόχων (stakeholders) 

(Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ είναι ακόμα ςε κεωρθτικό επίπεδο.) 

 

8.6.  The Activity based Business Modeling for Government 
 

Θ μεκοδολογία Activity based Business Modeling for Government 

αφορά ςτθν καταγραφι των δραςτθριοτιτων ενόσ οργανιςμοφ, των 

πόρων που διακζτει για τθν υλοποίθςθ τθσ αποςτολισ του και των 

παρεχόμενων προϊόντων – υπθρεςιϊν.  

H μεκοδολογία Activity based Business Modeling for Government 

βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ τθσ Activity Based Costing (ABC) και 

ςυνεργάηεται με τθν μεκοδολογία Balanced Scorecard.   

Θ επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ κακορίηεται από το 

επίπεδο ικανότθτασ του οργανιςμοφ να διοικεί αποτελεςματικά και να 

ςχεδιάηει τισ μελλοντικζσ λειτουργίεσ του (Cooper et al, 1997). 

Θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία λαμβάνει υπόψθ τθσ και εμπεριζχει 

οικονομικζσ (ποςοτικζσ) παραμζτρουσ  και λιγότερο ποιοτικζσ, 

προςφζροντασ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ με εργαλεία μζτρθςθσ 

απόδοςθσ.  
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Κεφάλαιο 9  φγκριςθ μεκόδων μζτρθςθσ αποδοτικότθτασ 
 

Πλεσ οι μζκοδοι μζτρθςθσ απόδοςθσ που ζχουν αναφερκεί 

παρουςιάηουν κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία κατά τθν εφαρμογι τουσ 

ςτθ μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ των επιχειριςεων. Κοινό ςτοιχείο όλων 

όμωσ είναι θ ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ ιςορροπθμζνου ςυνόλου 

κρίςιμων δεικτϊν απόδοςθσ, οι οποίεσ κα είναι ορκϊσ κατανεμθμζνεσ 

ςτισ κρίςιμεσ για κάκε επιχείρθςθ λειτουργίεσ- περιοχζσ.  

Στο παρόν ςθμείο κα προςπακιςουμε να κάνουμε μία ςφγκριςθ 

των κυριότερων μεκόδων μζτρθςθσ απόδοςθσ, τθσ Balance Scorecard, 

του Common Assessment Framework, τθσ Total Quality Management, 

του EFQM, και τθσ Benchmarking, με βάςθ 10 από τα ςθμαντικότερα 

κριτιρια.  

 
 9.1 Σα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ 

 

Στθ βιβλιογραφία γίνεται εκτενισ αναφορά ωσ προσ τα 

«απαραίτθτα» ςτοιχεία που πρζπει να εξυπθρετεί μία μζκοδοσ 

μζτρθςθσ απόδοςθσ. Ομαδοποιϊντασ αυτά τα ςτοιχεία καταλιγουμε ςε 

μία ομάδα 10 κριτθρίων, τα οποία είναι:  

 

1. Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ: Αν θ μεκοδολογία και τα αποτελζςματά 

  τθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ  επιχειρθςιακοφ 

  ςχεδιαςμοφ(Grady, 1991). 

 

2.Σφνδεςθ Δεικτϊν με Στρατθγικι: Αν θ μεκοδολογία υποςτθρίηει τθ  

  ςφνδεςθ των δεικτϊν απόδοςθσ με τθ ςτρατθγικι τθσ  

  επιχείρθςθσ(Manoochehri, 1999). 

 

3. Λςορροπία Δεικτϊν: Αν θ μεκοδολογία δίνει ζμφαςθ ςτθ μζτρθςθ  

  δεικτϊν αποτελεςμάτων (outcomes) (Santori and Anderson, 

  1987). 
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4. Τυποποίθςθ: Αν θ μεκοδολογία εφαρμόηεται με «αυςτθρά»  

  τυποποιθμζνο τρόπο(Flapper et al., 1996; Neely et al.,  

  1997). 

 

5. Εμπλοκι Διοίκθςθσ: Αν θ μεκοδολογία απαιτεί τθν εμπλοκι ςτελεχϊν 

  από όλεσ τισ ιεραρχικζσ βακμίδεσ τθσ επιχείρθςθσ(Kaplan 

  and Norton, 1996; Ghalayini et al., 1997).       

 

6. Διάχυςθ: Αν θ μεκοδολογία παρζχει τθ δυνατότθτα επιμεριςμοφ και 

  κοινοποίθςθσ των ςτόχων ςτα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα 

  του οργανιςμοφ(Flapper et al., 1996; Neely et al., 1997).  

 

7. Υπευκυνότθτα και Λογοδοςία: Αν θ μεκοδολογία ενιςχφει τν  

  υπευκυνότθτα και τθ λογοδοςία του προςωπικοφ  

  (παρακίνθςθ εργαηομζνων) (Tsang et al., 1999);. 

 

8. Σφγκριςθ: Αν θ μεκοδολογία παρζχει τθ δυνατότατα ςυγκριτικισ  

  αξιολόγθςθσ των επιχειριςεων που τθν εφαρμόηουν  

  (Kaplan and Norton, 1992, 1993; Flapper et al., 1996; Neely 

  et al., 1997; Medori and Steeple, 2000).    

 

9. Διαχείριςθ Αλλαγϊν: Αν θ μεκοδολογία δίνει ζμφαςθ ςε κζματα  

  διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ (Bititici et al., 1997;Medori and  

  Steeple, 2000).  

 

10. Χρόνοσ: Αν θ μεκοδολογία απαιτεί ςφντομο χρονικό διάςτθμα για 

  τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ  

  επιχείρθςθσ (Bititici et al., 1997;Medori and Steeple, 2000).  
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9.2 Η ςφγκριςθ των Μεκόδων 
 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν αρχι, ςτο παρόν ςθμείο κα κάνουμε 

μία ςφγκριςθ των κυριότερων μεκόδων (BSC, CAF, TQM / EFQΜ, 

Benchmarking) με βάςθ τα δζκα παραπάνω κριτιρια.  

Ππωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα7.  θ μεκοδολογία Balance 

Scorecard ανταποκρίνεται καλφτερα ςτο ςφνολο των κριτθρίων που 

ζχουν τεκεί . 

 

Αναλυτικότερα:  

 θ μεκοδολογία BSC καλφπτει πλιρωσ όλα τα κριτιρια και είναι θ 

πιο ολοκλθρωμζνθ. 

 

 θ μεκοδολογία CAF υςτερεί ςτα κριτιρια: επιχειρθςιακόσ 

ςχεδιαςμόσ, ςφνδεςθσ δεικτϊν με τθ ςτρατθγικι, τθσ διάχυςθσ, 

υπευκυνότθτα και λογοδοςία, διαχείριςθ αλλαγϊν και χρόνοσ.  

 

 οι μεκοδολογίεσ TQM και EFQM υςτεροφν ςτα κριτιρια: 

επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ, ςφνδεςθσ δεικτϊν με τθ ςτρατθγικι, 

τθσ διάχυςθσ, υπευκυνότθτα και λογοδοςία, διαχείριςθ αλλαγϊν 

και χρόνοσ.  

 

 θ μεκοδολογία Benchmarking επίςθσ υςτερεί ςτα περιςςότερα 

από τα παραπάνω κριτιρια.  
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Πίνακασ 7. Κάλυψθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ από τισ 
μεκοδολογίεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ 

 

 
Κριτιριο 

BSC CAF TQM/EFQM Benchmarking 

 
Επιχειρθςιακόσ 

Σχεδιαςμόσ 
     

 
Σφνδεςθ 

Δεικτϊν με 
Στρατθγικι 

     

 
Λςορροπία 

Δεικτϊν 
       

 
Τυποποίθςθ 

       

 
Εμπλοκι 

Διοίκθςθσ 
       

 
Διάχυςθ 

     

 
Υπευκυνότθτα 
και Λογοδοςία 

     

 
Σφγκριςθ 

        

 
Διαχείριςθ 
Αλλαγϊν 

     

 
 Χρόνοσ 
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9.3 υμπεράςματα και προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα 
  

       
 Ππωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 7. θ μεκοδολογία BSC καλφπτει 
και τα δζκα κριτιρια, ακολουκεί θ CAF και οι μεκοδολογίεσ TQM/EFQM 
που καλφπτουν εξίςου τζςςερα κριτιρια και τζλοσ θ μεκοδολογία 
Benchmarking που καλφπτει μόλισ ζνα κριτιριο.  
 Ζτςι ξεχωρίηει μεταξφ των τεςςάρων μεκοδολογιϊν θ BSC, θ 
οποία ςυνεργάηεται πολφ καλά με όλεσ τισ άλλεσ μεκοδολογίεσ.      

Κλείνοντασ τθν παροφςα εργαςία κα πρζπει να επαναλάβουμε τθ 

ςθμαντικότθτα των μεκόδων μζτρθςθσ απόδοςθσ ςτθ ςφγχρονθ 

λειτουργία των επιχειριςεων, ςθμαντικότθτα θ οποία είναι εμφανισ  

από τθ ςυνεχι ανάπτυξθ νζων μεκοδολογιϊν και τθν ςυνεχι αφξθςθ 

τθσ αρκρογραφίασ ςτο πεδίο αυτό.  

Στο πλιρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον θ γνϊςθ των δυνάμεων 

και αδυναμιϊν, θ διόρκωςθ – βελτίωςθ των διαδικαςιϊν και 

λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ είναι αναγκαίοσ μονόδρομοσ. Πλεσ οι 

μεκοδολογίεσ ςυνειςφζρουν ςτθν διαδικαςία «αυτοβελτίωςθσ» άλλεσ 

περιςςότερο άλλεσ λιγότερο.  

Θ ςφγκριςθ που κάναμε ςτο τελευταίο μζροσ τθσ εργαςίασ 

ανζδειξε τθν υπεροχι τθσ Balance Scorecard ζναντι των υπολοίπων 

μεκοδολογιϊν, όντασ πλιρθσ ςτα περιςςότερα ςθμεία-παραμζτρουσ. 

 

Ρρόταςθ για μελλοντικι ζρευνα τθσ παροφςασ εργαςίασ, είναι θ 

ενςωμάτωςθ ςτισ υπάρχουςεσ μεκοδολογίεσ: 

 ενόσ πλικουσ παραγόντων όπωσ: καινοτομία, οργανωςιακι 

κουλτοφρα και πολιτιςμικι κουλτοφρα.   

 δεικτϊν : customer orientation , competitor orientation, 

 κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ προςαρμογζσ ςτισ μεκοδολογίεσ 

και ςτουσ δείκτεσ που πρζπει να γίνουν μιασ και θ εφαρμογι 

των μεκοδολογιϊν είναι διαφορετικι ςτισ πολυεκνικζσ από ότι 

ςε μοναδιαίεσ επιχειριςεισ.      
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Ζτςι θ προτεινόμενθ από τθν παροφςα εργαςία μεκοδολογία 

μζτρθςθσ απόδοςθσ κα πρζπει να καλφπτει και τισ πζντε βαςικζσ 

«πτυχζσ» μίασ επιχείρθςθσ, τθν οικονομικι πτυχι, τθν καταναλωτικι 

πτυχι, τθν πτυχι των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, τθν 

πτυχι τθσ καινοτομίασ και τζλοσ τθν πτυχι τθσ οργανωςιακισ 

κουλτοφρασ, κακϊσ και τουσ βαςικότερουσ δείκτεσ τθσ κάκε μίασ 

ξεχωριςτά (πίνακασ 8). 

Πίνακασ 8. Παράγοντεσ και Δείκτεσ Προτεινόμενθσ Μεκόδου 
Μζτρθςθσ Απόδοςθσ 

Ρτυχζσ 
Οικονομικι 

Ρτυχι 
Καταναλωτικι 

Ρτυχι 

Ρτυχι των 
εςωτερικϊν 
διαδικαςιϊν 

Ρτυχι τθσ 
Καινοτομίασ 

Ρτυχι 
Οργανωςιακισ 
ςυμπεριφοράσ 

Δείκτεσ
- 

μετρικζ
σ 

Κζρδοσ 
Ζςοδα 
EVA 
ROI/RO
A 

 
 

Μερίδιο 
Αγοράσ 
Αναγνωριςι-
μότθτα 
εταιρικοφ 
Brand Name 
 
Συχνότθτα 
επανάλθψθσ 
αγοράσ 
 
Διατθριςιμότ
θτα πελατϊν 
 
Βακμόσ 
Λκανοποίθςθ
σ πελατϊν 
 
Αντιλαμβανό
-μενθ 
ποιότθτα 
προϊόντοσ 
Αρικμόσ 
παραπόνων 
ανά προϊόν 

Χρονικόσ 
κφκλοσ 
παραγωγισ 
 
υκμόσ 
εςφαλμζνων 
προϊόντων 
 
Ραραγωγικότθ
τα 
 
Κόςτοσ 

 

Κφκλοσ 
ανάπτυξθσ 
νζου 
προϊόντοσ 
 
Αρικμόσ 
νζων 
προϊόντων 
 
Ροςοςτό 
εςόδων από 
νζα προϊόντα 
 
Αρικμόσ 
καινοτο-
μικϊν 
διαδικαςιϊν 

Ρροςανατολις
μόσ αγοράσ 
 
Εκπαίδευςθ 
προςωπικοφ 
 
Αρικμόσ 
παραιτιςεων 
προςωπικοφ 
 
Δείκτθσ 
ικανοποίθςθσ 
προςωπικοφ 
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Ευρωπαϊκοί οργανιςμοί υποςτιριξθσ εφαρμογϊν τθσ τεχνικισ 

Το Γραφείο Συντονιςμοφ Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ ιδρφκθκε το 

1997, ωσ μζροσ τθσ πρωτοβουλίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ευρωπαϊκισ 

βιομθχανίασ. Σιμερα, διευκφνεται από το Λρλανδικό Κζντρο 

Ραραγωγικότθτασ (Irish Productivity Centre) (Κεντρικά Γραφεία: 42- 47, 

Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland, Τθλ.: +353 1 662 32 33, Φαξ: 

+353 1 662 33 00, e-mail: benchmarking@ipc.ie). όλοσ του είναι ο 

ςυντονιςμόσ τθσ πρωτοβουλίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςε κζματα 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ: 

1. Ανάπτυξθ μιασ ευρείασ βάςθσ δεδομζνων για τθ ςυγκριτικι 

αξιολόγθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ οποία παρζχει πλθροφορίεσ για 

τουσ φορείσ που εφαρμόηουν τθν τεχνικι, αντιπροςωπευτικά 

παραδείγματα εφαρμογισ, κακϊσ και άλλεσ πθγζσ επαφϊν για τθ 

ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτθν Ευρϊπθ. Θ ςυγκεκριμζνθ βάςθ δεδομζνων 

διαρκρϊνεται ςε τρία επίπεδα ανάλυςθσ: ςυνκικεσ πλαιςίου ςτθ 

βιομθχανία, τουσ βιομθχανικοφσ τομείσ και τισ επιχειριςεισ. 

2. Ραροχι τεχνικισ βοικειασ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τα κράτθ μζλθ που ςυμμετζχουν ςτα 

προγράμματα ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

3. Ρροϊκθςθ τθσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ωσ εργαλείο για τθ 

βελτίωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν ανάπτυξθ του 

βιοτικοφ επιπζδου ςτθν Ευρϊπθ. 

 Θ βάςθ δεδομζνων, που δθμιουργικθκε από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, (http://www.benchmarking-in-europe.com), 

παρζχει ζναν ευρφ κατάλογο των πθγϊν και των επαγγελματιϊν 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτθν Ευρϊπθ. Θ υπθρεςία αναηιτθςθσ 

επιτρζπει τον εντοπιςμό πθγϊν / επαγγελματιϊν ςε κάκε ζνα από τα 

παρακάτω κζματα: 

 1. Επίπεδο Συγκριτικισ αξιολόγθςθσ (Επιχείρθςθ, Τομζα, ι 

 Συνκικεσ Ρλαιςίου) 
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 2. Βιομθχανικόσ Τομζασ (Θλεκτρονικά, Μθχανικι,, 

Χρθματο- ΟικονομικζσΥπθρεςίεσ, κ.τ.λ.) 

 3. Τομζασ Ρολιτικισ (Αγορά Εργαςίασ, Υποδομι 

Μεταφορϊν,  κ.τ.λ.) 

 4. Λειτουργικόσ Τομζασ (Μεταποίθςθ, Οικονομία, 

Ανκρϊπινοι  Ρόροι, Ζρευνα &Ανάπτυξθ, κ.τ.λ.) 

 5. Εμπειρογνωμοςφνθ ςε Διαδικαςίεσ (Κατάρτιςθ 

 Ρροχπολογιςμοφ, Εκπαίδευςθ, Διαχείριςθ Εντολϊν, κ.τ.λ.) 

 6. Εμπειρογνωμοςφνθ κατά Είδοσ Οργανιςμοφ (Δθμόςιοσ 

Τομζασ,  ΜΜΕ, κ.τ.λ.) 

 7. Γεωγραφικι Ρεριοχι (Ευρϊπθ, Θ.Ρ.Α., Λαπωνία, κ.τ.λ.) 

 Το Γραφείο Συντονιςμοφ Συγκριτικισ αξιολόγθςθσ ζχει 

καταρτίςει, επίςθσ, ζναν εκτενι κατάλογο των Ευρωπαϊκϊν 

Ρεριπτϊςεων Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ. Θ βάςθ δεδομζνων των 

Ρεριπτϊςεων υποςτθρίηεται από μια ευρείασ κλίμακασ υπθρεςία 

αναηιτθςθσ και φιλτραρίςματοσ που επιτρζπει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 

(α) να εντοπίςουν γριγορα πθγζσ ςχετικά με ιδιαίτερουσ τομείσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ και (β) να διαπιςτϊνουν άμεςα αν μια 

εργαςία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ζχει ιδθ διεξαχκεί ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο πεδίο ενδιαφζροντοσ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ μία ςειρά 

μελετϊν ςχετικϊν ςε κζματα ανταγωνιςτικότθτασ, που 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ Studynet, ζνα κοινό 

πρόγραμμα μεταξφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Βιομθχανίασ και των 

Υπουργείων Βιομθχανίασ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςε 

κζματα ανταγωνιςτικότθτασ τθσ βιομθχανίασ.  

 Οι υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ υποςτιριξαν 

επίςθσ τθν πρωτοβουλία "Benchmarking for Success" (Συγκριτικι 

αξιολόγθςθ για τθν Επιτυχία), που διευκφνεται από τθν Forbairt ςτθν 

Λρλανδία και ζχει ςχεδιαςτεί με ςτόχο: 
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• Τον εντοπιςμό των φορζων δράςθσ, το είδοσ τθσ δράςθσ και τον 

τόπο που διεξάγεται θ δράςθ ςτθν Ευρϊπθ ςε κζματα Εταιρικισ 

Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ. 

• Τθ ςυνεφρεςθ των ενδιαφερομζνων για ςυγκρίνουν υπθρεςίεσ 

και μεκοδολογίεσ. 

• Τθ δθμιουργία ενόσ πολυςυλλεκτικοφ Ρανευρωπαϊκοφ Δικτφου 

των ςθμαντικϊν φορζων ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. 

 Στα πλαίςια τθσ παραπάνω πρωτοβουλίασ, ζχει 

δθμιουργθκεί ζνα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συγκριτικισ αξιολόγθςθσ (EBN)), 

το οποίο αποτελείται από 200 περίπου μζλθ που εκπροςωποφν 

κυβερνιςεισ, βιομθχανίεσ, μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ, 

ακαδθμαϊκά ιδρφματα, φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ, ςυμβοφλουσ και οργανιςμοφσ ποιότθτασ από όλα τα 

κράτθ μζλθ. Το δίκτυο  πραγματοποίθςε δφο ςυναντιςεισ εργαςίασ, θ 

πρϊτθ ςτο Δουβλίνο το 1997 και θ δεφτερθ ςτο Λονδίνο, τον Μάιο του 

1998.(Ρλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν ιςτοςελίδα του Forbairt ςτθ 

διεφκυνςθ: (http://www.forbairt.ie/benchmar/links.html & 

http://www.enterprise-ireland.com)). Ραράλλθλα, ζχει προτακεί ζνα 

ςφςτθμα εκνικϊν και τοπικϊν Εςτιακϊν Σθμείων. Ζνα άλλο ςθμαντικό 

κζμα αποτελεί θ δυνατότθτα υιοκζτθςθσ ενόσ Βαςικοφ Συςτιματοσ 

Μζτρθςθσ από όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Μια άλλθ πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που 

διευκφνεται από τα Εμπορικά και Βιομθχανικά Επιμελθτιρια των 

χωρϊν μελϊν (Eurochambres, http://www.eurochambres.be), αφορά 

ζνα πρόγραμμα εκκίνθςθσ και επίδειξθσ για τθν εφαρμογι ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ ανάμεςα ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Στο πλαίςιο 

δραςτθριοτιτων τθσ πρωτοβουλίασ, τα Επιμελθτιρια 11 χωρϊν μελϊν 

διοργάνωςαν ςεμινάρια κατάρτιςθσ ςε κζματα ποιότθτασ και 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ενϊ ζχουν ξεκινιςει πιλοτικζσ εφαρμογζσ 

ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ τθσ Λταλίασ, τθσ 

Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ και τθσ Λςπανίασ.  
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 Το Ευρωπαϊκό Μδρυμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ (European 

Foundation for Quality Management) (http://www.efqm.org/) παρζχει 

υπθρεςίεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ. Στον Ρίνακα 4. παρακζτονται τα 

μζλθ του περιλαμβάνονται:  

ΧΩΑ -  ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ  ΜΕΛΟΣ 

Αυςτρία OVQ - Austrian Association for Quality 

AFQM - Austrian Foundation for Quality Management 

Ελβετία SAQ - Swiss Association for Promotion of Quality 

Θνωμζνο Βαςίλειο Quality Scotland Foundation 

Wales Quality Centre 

Νorthern Ireland Quality Centre 

The British Quality Foundation 

Γαλλία Mouvement Francais pour la Qualité – IQM 

Τουρκία KalDer - Society for Quality 

Γερμανία DGQ - Deutsche Gesellschaft fόr Qualitδt e.V., 

Λςπανία Club Gestion de Calidad 

 

 Το Κζντρο Ρλθροφοριϊν Συγκριτικισ αξιολόγθςθσ (IZB)) 

ςτθ Γερμανία, που ιδρφκθκε ςτο Fraunhofer - Λνςτιτοφτο IPK - Βερολίνο 

το 1994, επιχειρεί τθ διάδοςθ τθσ Συγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 

βιομθχανίεσ τθσ Γερμανίασ (http://www-ipk.fhg.de). Θ Ομοςπονδία 

Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικισ Γνϊςθσ (FEND)) ςτθν Λςπανία, είναι μια μθ 

κερδοςκοπικι ομοςπονδία θγετικϊν εταιριϊν και πανεπιςτθμίων τθσ 

Λςπανίασ, που ςυνεργάηονται με ςκοπό τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ, τθ 

δοκιμι και τθ διάδοςθ τεχνικϊν υψθλοφ επιπζδου όςον αφορά τθ 

διαχείριςθ γνϊςθσ και καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ 

(http://www.fend.es). 

http://www-ipk.fhg.de/
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 Στθν ιςτοςελίδα Management Today Best Practice 

(www.bestpractice.haynet.com) παρζχονται εκτενείσ πλθροφορίεσ για 

τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ ςτθν Ευρϊπθ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ και 

τθν ενίςχυςθ προτφπων παγκόςμιασ κλάςθσ, κακϊσ και τθν 

παρουςίαςθ μοναδικϊν παραδειγμάτων. 

 Το Benchmarking Exchange (TBE)) που, όπωσ περιγράφεται 

από το ίδιο, είναι ζνα εκτενζσ θλεκτρονικό μζςο επικοινωνίασ και 

πλθροφόρθςθσ, φιλικό προσ το χριςτθ, ςχεδιάςτθκε ειδικά για να 

χρθςιμοποιείται από άτομα και οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με τθ 

Συγκριτικι Αξιολόγθςθ και τθ Βελτίωςθ Διαδικαςιϊν “Benchmarking 

and Process Improvement. Το TBE είναι ζνα ιδιωτικό δίκτυο που 

λειτουργεί αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ. Θ πρόςβαςθ 

ςτισ υπθρεςίεσ και τισ βάςεισ δεδομζνων του επιτρζπεται μόνο ςε 

ςυνδρομθτζσ. 

 Το TBE αρικμεί χιλιάδεσ μζλθ που προζρχονται από 

περιςςότερεσ από 45 χϊρεσ. Ππωσ αναφζρει τα μζλθ του προζρχονται 

από οργανιςμοφσ όλων των βιομθχανιϊν, ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ 

(παραπάνω από τισ μιςζσ εταιρίεσ που ςυγκαταλζγονται ςτισ 100 πιο 

κερδοφόρεσ και παραπάνω από τα τρία τζταρτα των 50 πιο 

κερδοφόρων εταιριϊν ςτο περιοδικό Fortune είναι μζλθ του TBE). 

Αναφζρεται ότι το μζγεκοσ απαςχόλθςθσ των μελϊν του TBE 

κυμαίνεται από 15 ζωσ πάνω από 750.000 απαςχολουμζνουσ.  

 Τα ςθμερινά μζλθ προζρχονται από 59 “βιομθχανικοφσ” 

τομείσ και οριςμζνα από αυτά που παρουςιάηουν ενδιαφζρον είναι τα 

εξισ:  

1. Κρατικοί φορείσ: 53 μζλθ του TBE (24 από τθν Αυςτραλία, 13 

από τισ Θ.Ρ.Α., 11 από το Θνωμζνο Βαςίλειο, 3 από τον Καναδά, 1 από 

τθ Νζα Ηθλανδία, και 1 από τθ Σιγκαποφρθ).  

2. Εκπαιδευτικοί φορείσ: 25 μζλθ του TBE (16 από τθν Αυςτραλία, 

6 από τισ Θ.Ρ.Α., και 1 από τον Καναδά, τθ Σιγκαποφρθ και το Μεξικό). 

http://www.bestpractice.haynet.com/
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3. Φορείσ Υγείασ: 19 μζλθ TBE (11 από τθν Αυςτραλία, 5 από τισ 

Θ.Ρ.Α., και 1 από το Θνωμζνο Βαςίλειο, τον Καναδά, τθ Σουθδία και τθ 

Βενεηουζλα). 

Άλλεσ χριςιμεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ ςτθν Ευρϊπθ είναι οι ακόλουκεσ: 

Θνωμζνο Βαςίλειο: 

The Benchmarking Centre Ltd. http://www.benchmarking.co.uk 

United Kingdom Benchmarking Index 

http://www.businesslink.co.uk/bench/ 

Benchmarking Network, UK 

http://www.quality.co.uk/quality/index.htm 

UK Government Information Technology Site 

http://www.isi.gov.uk 

Φινλανδία: Finnish Benchmarking Association 

www.dipoli.hut.fi/org/FBA/project.html 

Ιρλανδία: Enterprise Ireland – Benchmarking 

http://www.forbairt.ie/benchmar/links.html 

Δανία: Danish Institute of Technology http://www.teknologisk.dk 

Ιταλία: Benchmarking Club Italy www.business-

italy.it/benchclub/index.html 

Αυςτρία:Austrian Benchmarking Information Center 

www.benchmarking-in-austria.at/ 

Πορτογαλία: http://www.tecnet.pt/index.html 

Επίςθσ, θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο είναιοι εξισ: 

Financial Benchmarking 

http://www.finbenchmarkit.com/page18.html 
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Benchmarking South Africa http://www.benchmarking.org/bensa/ 

Australia Quality Council Benchmarking Edge 

http://www.benchmarking-in-austria.at/ 

International Benchmarking Clearinghouse (IBC) 

http://www.ibc.apqc.org 

International Benchmarking Clearinghouse 

http://www.whatworks.org 

Hackett Group Finance Benchmarking Database 

http://www.thig.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


